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Hipocrat scria în tratatul “De aëre, aquis et
locis” că alimentația, ocupația și mediul sunt
surse ale potențialelor îmbolnăviri. Tot lui i se
atribuie celebrul cod deontologic în numele
căruia depun jurământul de credință cei ce
au în grija lor viața semenilor, în calitate de
medici.
Puțină istorie
Am vizitat în cei peste 6 ani de când merg în
teren, la clienți, majoritatea industriilor, am
experimentat și consultat direct în “linia întâi”
în secție, dar și în departamentele decizionale
pentru bugetele de safety.
Am descoperit companii admirabile, cu
pasiune pentru inovație, cu reverență față de
viața angajaților. Pe unele reușim să le
promovăm an de an la Renania Academy sau
la Safety Awards Gala și le împărtășim gustul
pentru performanță.

În același timp însă, cu ochii la restul
jucătorilor din safety, apare frecvent
întrebarea: “Unde ești tu, Hipocrat și cam ce
părere ai avea despre “ocupație” și “mediu”,
dacă ai explora aceleași industrii și modurile
de lucru, 2500 de ani mai târziu?”

Florentina
Taudor CEO

Bugetul, acest cal troian
“Din bugetele de SSM facem economii
companiilor”, zic unii.
Nimic mai fals, dacă te uiți la modul în care se
face economia. Nimic mai adevărat, dacă
socotelile pe seama siguranței oamenilor s-ar
face cu cap și cu conștiință, exact ca medicii:
în industria de safety impactăm în mod direct
și semniﬁcativ viața celor lângă care lucrăm
8-10-12 ore pe zi. Facem niște matematică
afectivă?

Un papuc alb, cu baretă, costă mai mult decât
un papuc simplu. Dacă angajații nu lucrează în
industria alimentară sau farmaceutică, iar
papucii sunt purtați cu bareta în față, e
necesară achiziția acestui produs “mai
scump”? Nu. Sunt alte produse care, datorită
activității de la bancul de producție, devin
esențiale, vezi un covor ergonomic
anti-oboseală? Desigur. Se mai investește în
acestea? “Păi nu mai avem buget”.
Adevarat vă spun – nu bugetele sunt
problema, ci discernământul cu care ele sunt
distribuite. Sau lipsa lui. “Pisica siguranței” e
aruncată peste gard de la Achiziții la
Procurement, de la Financiar la Logistică și la
categoria “Indirecte”. La ﬁnalul acestei forme
de leapșa, criteriile de selecție ale produselor
mai au extrem de puțin contact cu realitățile
celor care le poartă.
SSM-istul face ochii mari, iar răspunsurile la
întrebările nerostite sunt, adesea, “așa a venit
decizia de la regiune”, “așa a zis Directorul de
la …”
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În scaunul de consultant
Cu acest catalog în brațe, îmi doresc să vă
uitați la Renania ca la consultantul
documentat, la zi cu jurământul lui Hipocrat și
cu empatia la purtător.
Îmi doresc să vedeți în noi partenerul care,
știindu-și produsele de o colosală varietate, vă
poate ghida cu istețime, pentru a vă ajuta să
vă atingeți obiectivul, indiferent că acesta este
azi de saving, anul viitor de automatizare,
eﬁcientizarea procesului de comandă, livrare,
monitorizare, control sau doar acela de
conformitate cu cerințele legale SSM.
O discuție cu noi e o invitație la dialog.
Luați-ne în calcul ca pe consultantul ce vă
propune o colaborare holistică, conformă nu
doar cu cerințele minim legale, ci cu cele mai
noi și exigente soluții, fără a ﬁ străin de
rigoarea lui “value for money”. Când ne
punem semnătura pe un act de siguranță
ocupațională, avem aceeași răspundere pe

care o au medicii, când depun jurământul lui
Hipocrat.
E o lege nescrisă, care ne conjură să ne iubim,
respectăm și protejăm aproapele, ca pe noi
înșine. Ca să ajungem cu toții acolo, să
începem, zic, cu intenția.
Intenția și conștiința de jucător în safety.

...SI SANATATEA
INDUSTRIEI DE SAFETY
Semnat,
RENANIA & FRIENDS
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NORME EUROPENE

10-11

ÎNCĂLȚĂMINTE SPECIALĂ - ESD

83-89

Încălțăminte de protecție Categoria SB -

PANTOFI ȘI BOCANCI

12-60

pantoﬁ și bocanci

83-87

electricieni

încălțăminte de protecție

12-51

Încălțăminte de protecție Categoria S2

Încălțăminte de protecție Categoria S1

12-14

Încălțăminte de protecție Categoria S1P

84-85

speciale

Încălțăminte de protecție Categoria S2

15-16

Încălțăminte de protecție Categoria S3

85-87

Încălțăminte de protecție Categoria S3 -

Încălțăminte de protecție Categoria S1P

17-29

sandale

87-89

mărimi extreme

Încălțăminte de protecție Categoria S3

29-51

Încălțăminte de protecție Categoria S1

încălțăminte water resistant

52-54

Încălțăminte de protecție Categoria S1P

88-89

pază si securitate

Încălțăminte de protecție Categoria S3

52-53

saboți

89-90

Încălțăminte de protecție Categoria O2, S1,

Încălțăminte de lucru Categoria O2

53-54

pantoﬁ tip manager

Încălțăminte de lucru Categoria O1

54

87

90
91-93

Încălțăminte de protecție -alte destinații

Încălțăminte de protecție Categoria O2 -

CIZME

55-60

Încălțăminte de protecție Categoria S2

91

Încălțăminte de lucru Categoria O1

55-57

Încălțăminte de protecție Categoria S3

91-92

Încălțăminte de lucru Categoria O4, OB

Încălțăminte de lucru Categoria O2

57-60

Încălțăminte de protecție Categoria S1

92-93

Încălțăminte de lucru Categoria OB -

SANDALE

61-67

ÎNCĂLȚĂMINTE PENTRU SUDORI

94-95

electroizolante

încălțăminte de protecție

61-66

Încălțăminte de protecție Categoria S3

94-95

Încălțăminte de protecție Categoria S4, S5 -

Încălțăminte de protecție Categoria S1P

61
62-66

ÎNCĂLȚĂMINTE SPECIALĂ
Încălțăminte de protecție Categoria S3 -

încălțăminte de lucru

67

metatarsală

Încălțăminte de lucru Categoria O1

67

Încălțăminte de protecție Categoria S3 -

ÎNCĂLȚĂMINTE NON-SAFETY

67

metalurgie-cald

ÎNCĂLȚĂMINTE DE IARNĂ
Încălțăminte de protecție Categoria S1P

68-71
68

Încălțăminte de protecție Categoria S2 -

96-105
96-97

68-71

Încălțăminte de protecție Categoria F2A -

ÎNCĂLȚĂMINTE ALBĂ

72-82

pompieri

încălțăminte de protecție

72-80

Încălțăminte de protecție Categoria A E P

încălțăminte non-safety

81-82

FO WRU SRC - forestieri

103
103-104
104-105

Încălțăminte de protecție Categoria S5

106-111
106
107-108
108
109

albă
Încălțăminte de lucru Categoria O4, OB -

110

albă

97-98

Încălțăminte specială pentru intervenții

ÎNCĂLȚĂMINTE DE LUCRU 99
99
100

111
112-113

SPECIALĂ
ACCESORII

asfaltatori

Încălțăminte de protecție Categoria S3

102

S2, S3 - manager

încălțăminte de lucru

Încălțăminte de protecție Categoria S1
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ÎNCĂLȚĂMINTE DE DAMĂ

83

101

114-115

NORME EUROPENE

118-119

ÎMBRĂCĂMINTE PROTECȚIE

ÎMBRĂCĂMINTE PROTECȚIE

120-143

DE SUDURĂ

PENTRU RISCURI MINIME

Jachete și pantaloni, compleuri

164-166

Îmbrăcăminte protecție
temperaturi scăzute

164-165

Îmbrăcăminte protecție

Îmbrăcăminte tercot: piese

120-131

Accesorii protecție sudură

166

industria alimentară

Îmbrăcăminte bumbac: compleuri

132-133

ÎMBRĂCĂMINTE PROTECȚIE

167

ȘORȚURI

Îmbrăcăminte bumbac: piese

134-136

TERMICĂ

Îmbrăcăminte bumbac și tercot

137

Îmbrăcăminte aluminizată

ÎMBRĂCĂMINTE PROTECȚIE

cu benzi reﬂectorizante: compleuri
Pantaloni

138

MULTINORM

Combinezoane

139

Compleuri, jachete, pantaloni,

Halate

140

combinezoane

Îmbrăcăminte albă

141

Îmbrăcăminte impermeabilă

Îmbrăcăminte gastro

142-143

Îmbrăcăminte impermeabilă de iarnă

Îmbrăcăminte de iarnă (jachete, veste,

144-153

Cămăși, bluzoane, tricouri

ÎMBRĂCĂMINTE PROTECȚIE

pantaloni)
Îmbrăcăminte pentru ploaie (jachete,

154-155

pelerine, compleuri, combinezoane)

ÎMBRĂCĂMINTE PROTECȚIE

156-163

DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE

175
176-177
178

195
196-197

UNICĂ FOLOSINȚĂ
Îmbrăcăminte din polipropilenă

196

Îmbrăcăminte din polietilenă

197

ARTICOLE COMPLEMENTARE

198-206

Cămăși, bluzoane, pantaloni

198-199

Tricouri

200-203

Accesorii (șepci, căciuli)

204-205

Îmbrăcăminte de corp

206

179-194

180-181

Îmbrăcăminte impermeabilă

157

Îmbrăcăminte protecție chimică
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168-174

Îmbrăcăminte protecție forestieri
Îmbrăcăminte protecție antistatică

160-163

168-178

179

156

Îmbrăcăminte impermeabilă de iarnă

167

Îmbrăcăminte protecție pompieri

Îmbrăcăminte din tercot: piese

158-159

ÎMBRĂCĂMINTE DE

194

SPECIALĂ

Îmbrăcăminte protecție ESD

Veste , tricouri, jachete

192-193

CUPRINS

IMBRACAMINTE 117

182
183-184
185

(salopete, combinezoane)
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MANUSI

207

NORME EUROPENE

208-209

MĂNUȘI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

MĂNUȘI PROTECȚIE RISCURI

210-211

Mănuși din vinil

240

Căști pentru destinații speciale

Mănuși din latex

240

Viziere și accesorii

Mănuși din nitril

241-243

MĂNUȘI PROTECȚIE ÎMPOTRIVA

244-245

MINIME
MĂNUȘI PROTECȚIE RISCURI

212-233

MECANICE
Mănuși din tricot

212

FRIGULUI

Mănuși din tricot ESD

213

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA

Mănuși din tricot impregnate cu poliuretan

214-215

Mănuși din tricot impregnate cu latex

216

Mănuși din tricot impregnate cu nitril

217-222

240-243

246-247

RISCURILOR TERMICE
MĂNUȘI PROTECȚIE SUDURĂ

248-249

MĂNUȘI PROTECȚIE POMPIERI

250
251

Mănuși din tricot impregnate cu PVC

222

MĂNUȘI PROTECȚIE FORESTIERI

Mănuși din piele artiﬁcială

223

MĂNUȘI PROTECȚIE

Mănuși cu protecție la impact

223

ELECTROIZOLANTE
MĂNUȘI PROTECȚIE DIN ZALE

251-253

Căști de uz general

Măști pentru sudură și accesorii

PROTECTIE
VIZUALA
INFORMAȚII TEHNICE
OCHELARI
Ochelari de protecție
Ochelari de tip goggles

Mănuși din piele

224-227

Mănuși cu protecție la tăiere

228-233

Ochelari de prescripție

MĂNUȘI PROTECȚIE ÎMPOTRIVA

234-239

ACCESORII

RISCURILOR CHIMICE

6

CASTI
DE PROTECTIE

Mănuși din PVC

234-235

Mănuși din latex

235-237

Mănuși din nitril

237-239

254

Ochelari pentru sudură

255
258-260
261
262
264-270

271
272
273-287
273-282
283-284
285-286
287
288

189

Aparate de măsură și protecție

290

Antifoane interne

291-292

Antifoane externe

293-295

Sisteme de comunicații

296-298

TEHNICE

327

CURATENIE

APARATE DETECȚIE ȘI MĂSURARE

328-329

PURA ECO

COVOARE, BENZI ANTIALUNECARE
BENZI MARCARE & BENZI ADEZIVE

INFORMAȚII TEHNNICE

300

SEMIMĂȘTI (PROTECȚIE

301-311

347-353

331-332

Prosoape de mâini și dispensere

347-348

ECHIPAMENTE MEDICALE

333

Săpunuri și dispensere

349-350

ECHIPAMENTE SEMNALIZARE

334

Hârtie igienică și dispensere

352-353

MATERIALE ABSORBANTE

299

CONSUMABILE SI

346

DOTARI SALI DE BAIE

ȘI PARDOSELI

PROTECȚIE ȘI PRIM AJUTOR

PROTECTIE
RESPIRATORIE

330

345

ARTICOLE DE PRIM AJUTOR

335-336
337
338-341

DIVERSE

342-343
344

354

LAVETE INDUSTRIALE

355-360

ÎNGRIJIREA PIELII

361-362

AROMA MARKETING

DIVERSE
INDICATOARE DE SECURITATE

Uscătoare

363

DETERGENȚI

364-370

MENAJ GENERAL

371-374

CUPRINS

PROTECTIE
AUDITIVA

LA PULBERI)
SEMIMĂȘTI & MĂȘTI CU FILTRE

312-318

(PROTECȚIE GAZE ȘI VAPORI)
SISTEME DE PROTECȚIE

319-326

RESPIRATORIE
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LUCRU LA
INALTIME

375

CATEGORII DE PRODUSE

375-376

EVENIMENTE

377

TESTIMONIALE

378
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Sumar al Legislaţiei Europene - Legislaţia Europeană în vigoare din 1993 distinge încălţămintea conform nivelului de
risc, stabilind cerinţele speciﬁce pentru ﬁecare categorie
1. Încălţăminte de siguranţă EN ISO 20345:2011 - categoria S

2. Încălţăminte de protecţie EN ISO 20346:2014 - categoria P

3. Încălţăminte de lucru EN ISO 20347:2012 - categoria 0

Încălţămintea este prevăzută cu bombeu protector împotriva
şocurilor până la un nivel de energie de 200 J şi împotriva
riscului de strivire cu o încărcare de 15.000 N.

Încălțămintea este prevazută cu bombeu protector
împotriva șocurilor de un nivel de energie de cel puțin
100 J și împotriva riscului de strivire cu o încărcare de cel
puțin 10.000 N.

Încălţămintea nu este prevăzută cu bombeu protector.

Norme şi explicitare simboluri pentru încălţăminte

A
E
WRU
P
CI
HI
C
HRO
AN
IS
WR
M
CR
FO

Încălţăminte antistatică
Absorbitor de energie în zona călcâiului
Protecţie împotriva penetrării şi absorbţiei apei
Rezistenţă împotriva perforaţiei
Încălţăminte izolantă împotriva frigului
Încălţăminte izolantă împotriva căldurii
Încălţăminte conductivă
Rezistenţa tălpii la căldura de contact
Protecţia gleznei
Izolaţie electrică (Dielectric)
Încălţăminte impermeabilă
Protecţie metatarsiană
Rezistenţă împotriva tăieturilor
Rezistenţa tălpii la hidrocarburi

EN ISO 20346:2014

EN ISO 20347:2012

SB
-

PB
-

OB
-

S1

S2

-

-

S3

-

P1

P2

-

-

Norme şi categorii de protecţie pentru încălţăminte
EN ISO 20345:2011- Încălţăminte de siguranţă (S)
Categoria
SB
Cerinţe de bază bombeu metalic
S1
A + F0 + E
S1 P
A + F0 + E + P
S2
A + F0 + E + WRU
S3
A + F0 + E + P + WRU
S4
A+FO+E+impermeabil
S5
A + F0 + E + P + impermeabil

Tabel conversie mărimi
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EN ISO 20345:2011

EN ISO 20347:2012 - Încălţăminte de lucru (0)
Categoria
0B
Cerinţe de bază
01
A+E
01 P
A+E+P
02
A + E + WRU
03
A + E + P + WRU
04
A + E + impermeabil
05
A + E + P + impermeabil

P3

-

01

02

03

-

-

-

Valori minime cerute EN ISO 20345/6/7
de la 1x105 OHM la 1x109 OHM
≥ 20 joule
> 60` - Absorţie ≤ 30%
≥ 1.100 N
Temperaturi ≤ 10° C
Temperaturi ≤ 22° C
< 1X105 OHM
la 300° C pentru 60” (secunde) - nu se topeşte. AN
Valoare medie ≥ 20kN
Clasa 00 şi Clasa 0
Fără penetrare pentru primele 15`(minute)
După 100 (lungimi) nu trebuie să intre apă mai mult de 3 cm²
Înălţime după impact ≥ 40 mm (mărimea 42)
Factor I ≥ 2.5
Cerinţe conform EN ISO 20345: 2011 şi EN ISO 20346: 2014,
dar să se speciﬁce iniţialele FO atunci când sunt incluse în
EN ISO 20347: 2012

Marcaje proprietăţi anti-alunecare la tălpi încălţăminte
Anti-alunecare - Norme EN ISO 2034X:20YY ( X = 5, 6 sau 7; Y= Y=0,1,2,4 )
Simbol
Cerinţe standard
SRA
Suprafaţă de testare: ceramică ≥ 0.32 încălţăminte plată
Substanţă de curăţare: detergent ≥ 0.28 încălţăminte cu grad înclinare la călcâi de 7°
Până la 31/12/2008
SRB
≥ 0.16 încălţăminte plată
≥ 0.12 încălţăminte cu grad înclinare la călcâi de 7°
Începând cu 01/01/2009
Suprafaţă de testare: oţel
≥ 0.18 încălţăminte plată
Substanţă de curăţare: glicerină ≥ 0.13 încălţăminte cu grad înclinare la călcâi de 7°
SRC
Ambele cerinţe de mai sus

Căptuşeală absorbantă
rezistentă la uzură

Absorbitor de şoc încorporat

Parte căptuşită

Inserţii din ţesătură
semipermeabilă
hidrofobă

Bombeu metalic de securitate, 200 Joule

Margini căptuşite pentru
un confort sporit

Aţă monoﬁlară pentru
o rezistenţă crescută
a cusăturilor

Bombeu de securitate din compozit / policarbonat, 200 Joule

Accesorii metalice
rezistente la coroziune
Întăritură
posterioară
pentru ﬁxarea
călcâiului

Bombeu de securitate din aluminiu, 200 Joule

Căptuşeală din material
semipermeabil, rezistent
la uzură

Talpă rezistentă la uleiuri şi carburanţi

Protecţie antiuzură
din poliuretan
Talpă rezistentă la căldură de contact

Talpă interioară
antistatică,
antibacteriană,
detaşabilă

Rezistenţă la intemperii

Încălţăminte antistatică

Talpă intermediară exterioară
din poliuretan cu absorbitor
de şoc în zona călcâiului

Talpă intermediară
interioară antistatică

Talpă exterioară de uzură
din poliuretan compact

Bombeu din oţel rezistent la
Inserţie din oţel pentru 200 Joule pentru prevenirea
prevenirea accidentelor prin accidentelor datorate căderii
străpungere sau tăiere unor obiecte grele pe picior

Inserţie antiperforaţie din oţel în talpă

INCALTAMINTE
informatii generale

Semniﬁcaţia pictogramelor pentru încălţăminte

Descriere tehnica in sectiune

Inserţie antiperforaţie non-metalică în talpă
MetalFree - Încălţăminte fără elemente metalice.
Pentru încălţămintea cu bombeu şi / sau lamelă antiperforaţie, bombeul este din compozit / lamelă
antiperforaţie din textil, în straturi protectoare multiple

Proprietăţi izolatoare la temperaturi scăzute

Lamelă textilă antiperforaţie
Mai uşoară decât lamela din oţel: doar 50 g / lamela din oţel are 65 g / Izolare termică mai bună comparativ cu
oţelul / Suprafaţa tălpii este protejată 100%

Proprietăţi semipermeabile

Bombeu din compozit, rezistent la 200j
Non magnetic / Grosime redusă / Izolare termică mai bună decât otelul
Rezistentă la impact: 200 J, între - 40 ºC şi +60 ºC / Mai ușor decât bombeul din oţel: doar 50 g;
bombeul din oţel are 90 g

Protecţie la lucrul cu motoﬁerăstrăul

Încălţăminte specială pentru uz în zonele cu restricţii şi protecţie ESD (EPA)
Talpă antiderapantă

magazin.renania.ro
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INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS1
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marimi

A074 214O VARESE S1
Pantof de protecție cu bombeu metalic,
cat. S1 conform EN ISO 20345

35-48

FEŢE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ textilă | BOMBEU metalic | TALPĂ poliuretan,
injectată direct pe feţe |Protecţie eﬁcace, model economic.

NOU

marimi

A078 2141 PARMA S1
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S1 conform EN ISO 20345

FEŢE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ textilă | BOMBEU metalic| TALPĂ poliuretan,
injectată direct pe feţe | Protecţie eﬁcace, model economic.

NOU
marimi

3A71 NEW VARESE S1 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S1 conform EN ISO 20345

35-48

35-48

FEȚE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ textilă | BOMBEU metalic | TALPĂ poliuretan
dublă densitate injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | Protecţie eﬁcace, model economic.

marimi

3A74 NEW PARMA S1 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S1 conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ textilă | BOMBEU metalic | TALPĂ poliuretan
dublă densitate injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | Protecţie eﬁcace, model economic.

A010 2005 WORKTEC S1
Pantof de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S1 conform EN ISO 20345

35-47

FEȚE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ textilă | BOMBEU metalic | TALPĂ poliuretan
dublă densitate, injectată direct pe feţe | Protecţie eﬁcace.

A012 2006 YANKEE S1
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S1 conform EN ISO 20345

FEŢE piele naturală de bovină texturată | CĂPTUŞEALĂ textilă | BOMBEU metalic | TALPĂ
poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe | Protecţie eﬁcace.

NOU

NOU

marimi

marimi

A123 2250 MANJACK S1 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S1 conform EN ISO 20345

35-48

FEŢE piele naturală de bovină texturată | CĂPTUȘEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe și
eliberează umiditatea, rezistență la abraziune | BOMBEU metalic | BRANȚ respirabil, ergonomic,
antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC.

magazin.renania.ro

36-47

A130 2255 MANGROVE S1 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S1 conform EN ISO 20345

35-48

FEŢE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUȘEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe și
eliberează umiditatea, rezistență la abraziune | BOMBEU metalic | BRANȚ respirabil, ergonomic,
antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC.

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS1

marimi

marimi

13

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS1

14

NOU

NOU
marimi

3A79 MARBLE S1 SRC

36-47

Pantof de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S1 conform EN ISO 20345

FEȚE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ textilă | BOMBEU metalic | TALPĂ
poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe | Protecţie eﬁcace.

marimi

3A80 BASALT S1 SRC

36-47

Bocanc de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S1 conform EN ISO 20345

FEŢE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ textilă | BOMBEU metalic | TALPĂ
poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe |Protecţie eﬁcace.

11
MONDOPOINT

NOU

METAL
FREE

NOU

marimi

marimi

A024 2010CN NEW ASHTON S1 SRC

35-48

METAL
FREE

A030 2015 BOOST S1 SRC

35-48

marimi

1A53 NEW-ARNO S1 SRC

36-48

Pantof de protecţie cu bombeu de compozit,
cat. S1 conform EN ISO 20345

Pantof de protecţie cu bombeu de compozit,
cat. S1 conform EN ISO 20345

Pantof de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S1 conform EN ISO 20345

FEȚE piele velur cu perforaţii | CĂPTUŞEALĂ textilă|
BOMBEU din compozit| TALPĂ poliuretan dublă densitate,
injectată direct pe feţe, antialunecare SRC| BRANŢ gros cu
perforaţii fabricat din EVA şi textil | Fară elemente metalice.

FEȚE șpalt de bovină cu aspect de nubuk, textil respirabil|
CĂPTUŞEALĂ textilă| BOMBEU din compozit| TALPĂ poliuretan
dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC|
BRANŢ gros cu perforaţii fabricat din EVA şi textil | Fără
elemente metalice.

FEȚE piele velurată cu perfoarţii | CĂPTUŞEALĂ TEXELLE
100% poliamidă, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, rezistenţă la abraziune. |BRANŢ EVANIT, fabricat
din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format,
moale și confortabil. Garantează o stabilitate ridicată datorită
diferitelor grosimi în zona tălpii |TALPĂ PU dublă densitate,
antialunecare SRC | BOMBEU metalic | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

A011 2005N NEW WORKTEC S2 SRC
Pantof de protecție cu bombeu de compozit,
cat. S2 conform EN ISO 20345

NOU
METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

35-48

FEȚE piele naturală de bovină hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă| BRANŢ din poliuretan, ergonomic,
antistatic l TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC l BOMBEU din
compozit l Fară elemente metalice .

NOU

A013 2006N NEW YANKEE S2 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu de compozit,
cat. S2 conform EN ISO 20345

FEȚE piele naturală de bovină hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă | BRANŢ din poliuretan,
ergonomic, antistatic | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC l
BOMBEU din compozit | Fară elemente metalice.

NOU
marimi

A192 2400N NEW BARI S2 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S2 conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUȘEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BOMBEU metalic | BRANȚ Top Basic, respirabil,
ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe,
antialunecare SRC.

magazin.renania.ro

35-48

marimi

A249 2500N NEW BARLETTA S2 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S2 conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUȘEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BOMBEU metalic| BRANȚ Top Basic, respirabil,
ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe,
antialunecare SRC.

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS2

NOU

15

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS2

16

NOU
3A82 LOADER S2 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu de compozit,
cat. S2 conform EN ISO 20345

NOU
METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

35-48

FEȚE piele naturală de bovină hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă| BRANŢ din poliuretan,
ergonomic, antistatic| TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare
SRC l BOMBEU din compozit| Fară elemente metalice.

NOU
A163 2310N NEW MUGELLO S2 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu de compozit,
cat. S2 conform EN ISO 20345

3A85 DRAGLINE S2 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu de compozit,
cat. S2 conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele naturală de bovină hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă | BRANŢ din poliuretan,
ergonomic, antistatic | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare
SRC l BOMBEU din compozit | Fară elemente metalice.

NOU
METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

35-48

FEȚE piele naturală de bovină hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ Top Basic, respirabil, ergonomic,
antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe,
antialunecare SRC | BOMBEU din compozit | Fară elemente metalice.

A182 2360 NEW MARANELLO S2 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu de compozit,
cat. S2 conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele naturală de bovină hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ Top Basic, respirabil, ergonomic,
antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe,
antialunecare SRC | BOMBEU din compozit | Fară elemente metalice.

A076 2140S1P VARESE S1P
Pantof de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie,
cat. S1P conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele naturală de bovină texturată | CĂPTUŞEALĂ textilă | BOMBEU metalic | LAMELĂ
antiperforaţie metalică | TALPĂ poliuretan, injectată direct pe feţe | Protecţie eﬁcace, model
economic.

NOU

A081 2141S1P PARMA S1P
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie,
cat. S1P conform EN ISO 20345

FEȚE piele naturală de bovină texturată | CĂPTUŞEALĂ textilă | BOMBEU metalic | LAMELĂ
antiperforaţie metalică | TALPĂ poliuretan, injectată direct pe feţe | Protecţie eﬁcace, model
economic.

NOU
marimi

A058 2112N NEW HUBEI S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie,
cat. S1P conform EN ISO 20345

35-47

FEȚE piele naturală de bovină & textil | CĂPTUŞEALĂ textilă | BRANŢ din PU antistatic,
rezistent la abraziune | BOMBEU metalic | LAMELĂ antiperforaţie din oţel | TALPĂ poliuretan
dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC.

magazin.renania.ro

35-48

marimi

A059 2113N NEW HUNAN S1P SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie,
cat. S1P conform EN ISO 20345

35-47

FEȚE piele naturală de bovină & textil | CĂPTUŞEALĂ textilă | BRANŢ din PU antistatic,
rezistent la abraziune | BOMBEU metalic | LAMELĂ antiperforaţie din oţel | TALPĂ poliuretan
dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC.

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS1p

marimi

marimi

17

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS1p

18

NOU

NOU
METAL
FREE
marimi

marimi

A029 2014N NEW DAKAR S1P SRC

35-48

Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

FEȚE piele velur, cu perforații | CĂPTUŞEALĂ textilă | BRANŢ gros cu perforaţii fabricat din EVA
şi textil | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC |
BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică | Fără elemente metalice.

A122 2242 NILE S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu metalic și lamelă antiperforație
metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele velur cu perforaţii | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe
umiditatea | TALPĂ poliuretan, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | BOMBEU metalic |
LAMELĂ antiperforaţie metalică.

11
MONDOPOINT

NOU
METAL
FREE
marimi

1A82 NEW-NILO S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie,
cat. S1P conform EN ISO 20345

36-48

FEȚE piele velur cu perforaţii |CĂPTUŞEALĂ TEXELLE 100% poliamidă, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, rezistentă la abraziune. |BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili speciali,
foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează o stabilitate ridicată
datorită diferitelor grosimi în zona tălpii |TALPĂ poliuretan dublă densitate | BOMBEU metalic |
LAMELĂ antiperforaţie metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

marimi

A031 2016 RESPONSE S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele velur cu perforații & textil | CĂPTUŞEALĂ textilă | BRANŢ gros cu perforaţii fabricat
din EVA şi textil | TALPĂ poliuretan dublă densitate, antialunecare SRC | BOMBEU din compozit
| LAMELĂ antiperforaţie non-metalică | Fară elemente metalice.

NOU
marimi

marimi

A133 2257 NIMTREE S1P SRC

35-48

Pantof de protecţie cu bombeu metalic și lamelă antiperforație metalică,
cat. S1P conform EN ISO 20345

FEȚE piele velur şi textil respirabil | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe
umiditatea | TALPĂ poliuretan, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | BOMBEU metalic |
LAMELĂ antiperforaţie metalică.

A134 2259 NORFOLK S1P SRC

FEȚE piele velur şi textil respirabil | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe
umiditatea | TALPĂ poliuretan, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | BOMBEU metalic |
LAMELĂ antiperforaţie metalică.

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

marimi

1A93 NEW-TAMIGI S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie,
cat. S1P conform EN ISO 20345

36-48

FEȚE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ TEXELLE 100% poliamidă respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, rezistentă la abraziune. | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA,
nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează o stabilitate
ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii |TALPĂ poliuretan dublă densitate | BOMBEU
metalic | LAMELĂ antiperforaţie metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

magazin.renania.ro

35-48

Bocanc de protecţie cu bombeu metalic și lamelă antiperforație
metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

marimi

1A90 NEW-SENNA S1P SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie,
cat. S1P conform EN ISO 20345

36-48

FEȚE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ TEXELLE 100% poliamidă respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, rezistentă la abraziune. | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA,
nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează o stabilitate
ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă densitate | BOMBEU
metallic rezistent la 200 Joule | LAMELĂ antiperforaţie: metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS1p

NOU

19

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS1p

20

NOU
3A89 FORKLIFT S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

NOU
METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

35-48

FEȚE piele velur | CĂPTUŞEALĂ textilă | BRANŢ din poliuretan, ergonomic, antistatic | TALPĂ
poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | BOMBEU din compozit |
LAMELĂ antiperforaţie non-metalică | Fără elemente metalice.

NOU
A137 2264 SPINDLE S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

3A90 STACKER S1P SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele velur | CĂPTUŞEALĂ textilă | BRANŢ din poliuretan, ergonomic, antistatic | TALPĂ
poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | BOMBEU din compozit |
LAMELĂ antiperforaţie non-metalică | Fară elemente metalice.

NOU
METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

35-48

FEȚE piele velur şi textil respirabil | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe
umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC |
BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică | Calapod lat | Fară elemente
metalice.

A139 2266 SPRUCE S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele velur şi textil respirabil | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe
umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC |
BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică | Calapod lat | Fară elemente
metalice.

NOU

A147 2282 ORCHID S1P SRC

METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

35-48

Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

FEȚE piele velur | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu
rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ
poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | BOMBEU din compozit |
LAMELĂ antiperforaţie non-metalică | Fară elemente metalice.

A149 2286 OSAGE S1P SRC

FEȚE piele velur | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu
rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ
poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | BOMBEU din compozit |
LAMELĂ antiperforaţie non-metalică | Fară elemente metalice.

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

marimi

1A92 NEW-SUEZ S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din ﬁbră de sticlă şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

36-48

FEȚE piele velur şi textil respirabil |CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA,
nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează o stabilitate
ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă densitate | BOMBEU
din ﬁbră de sticlă, non metalic | LAMELĂ antiperforaţie APT non metalică | LĂŢIME: 11
Mondopoint.

magazin.renania.ro

35-48

Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

marimi

1A68 NEW-EGEO S1P SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din din ﬁbră de sticlă şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

36-48

FEȚE piele velur şi textil respirabil | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA,
nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează o stabilitate
ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă densitate | BOMBEU
din ﬁbră de sticlă, non metalic | LAMELĂ antiperforaţie APT non metalică | LĂŢIME: 11
Mondopoint.

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS1p

NOU

21

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS1p

22

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

ARCH
SUPPORT
ARCH
SUPPORT

ARCH SUPPORT

marimi

marimi

A986 MAP S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345
"

39-47

FEȚE piele velur şi textil respirabil | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA,
nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează o stabilitate
ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă densitate | BOMBEU
metalic | LAMELĂ antiperforaţie APT non metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

A682 CURTAIN S1P SRC

39-47

Bocanc de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

FEȚE piele velur şi textil respirabil | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA,
nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează o stabilitate
ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă densitate | BOMBEU
metalic | LAMELĂ antiperforaţie APT non metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

11
MONDOPOINT

ARCH SUPPORT

NOU

NOU
METAL
FREE
marimi

A145 2272 SILVERBELL S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE textil respirabil | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu
rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ
poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | BOMBEU din compozit |
LAMELĂ antiperforaţie non-metalică | Calapod lat | Fără elemente metalice.

marimi

6A01 CUBA S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

36-47

FEŢE piele velur perforată | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă, absoarbe
şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili
speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează o stabilitate
ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă densitate, antialunecare
SRC | BOMBEU din compozit TOP RETURN | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică |
LĂŢIME:11 Mondopoint.

NOU

A331 4100 SILVERSTONE S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

35-47

FEȚE textil respirabil | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu
rezistenţă la abraziune | BRANŢ Top Basic, respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea |
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | BOMBEU din
compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică | Fără elemente metalice.

A332 4101 INDACO S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

35-47

FEȚE textil respirabil | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu
rezistenţă la abraziune | BRANŢ Top Basic, respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea |
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | BOMBEU din
compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică | Fără elemente metalice.

A064 2115 EAGLE S1P SRC

NOU
3A38 EAGLE GREEN S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

NOU
METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

35-47

FEȚE piele velur & textil | CĂPTUŞEALĂ textilă | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie
non-metalică | TALPĂ 100% poliuretan cu rezistenţă mărită la abraziune, antialunecare SRC |
BRANŢ gros cu perforaţii fabricat din EVA şi textil, permite circulaţia aerului | Fară elemente
metalice.

magazin.renania.ro

3A91 FORCE S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

35-47

FEŢE piele velur, perforată | CĂPTUŞEALĂ Bdry, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea,
cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ PSD, fabricat din poliuretan, foarte respirabil, antistatic,
pre-format, moale și confortabil, oferă o stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii |
TALPĂ poliuretan dublă densitate, antialunecare SRC | BOMBEU din compozit TOP DEFENCE |
LAMELĂ antiperforaţie ShieldPRO non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS1p

NOU

23

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS1p

24

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

ANTI TORSION
SUPPORT

NOU

NOU
marimi

marimi

6A02 SAILOR GREY S1P SRC

36-48

Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

FEŢE piele velur, perforată | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă, absoarbe
şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ COFRA SOFT, fabricat din poliuretan,
moale şi confortabil: partea inferioară are rol de absorbant de şocuri, oferind şi o priză bună /
partea superioară absoarbe umezeala, menţinând piciorul uscat | TALPĂ PU/TPU | BOMBEU
din compozit TOP RETURN, non-metalic | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME:
11 Mondopoint.

A784 GUERIN S1P SRC

FEŢE piele velur, perforată | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă, absoarbe
şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili
speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează o stabilitate
ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ PU/PU | BOMBEU din aluminiu |
LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

ARCH SUPPORT

ARCH SUPPORT

NOU

NOU
marimi

A988 MARBELLA S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

35-48

Pantof de protecţie cu bombeu din aluminiu și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

39-47

FEŢE piele velur | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili speciali,
foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează o stabilitate ridicată
datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă densitate | BOMBEU din
compozit TOP RETURN, non-metalic | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 11
Mondopoint.

marimi

6A03 RIYAD S1P SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

39-48

FEŢE piele velur | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili speciali,
foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează o stabilitate ridicată
datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă densitate | BOMBEU din
compozit TOP RETURN , non-metalic | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 11
Mondopoint.

NOU
METAL
FREE
marimi

marimi

A065 2115B B-FORCE S1P SRC

35-47

Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

FEȚE textil respirabil & piele velur | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ Easy Walk din poliuretan moale, confortabil,
respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan, antialunecare SRC |
BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică | Fără elemente metalice.

A989 MARCIANO S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din aluminiu şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

39-47

FEȚE Piele velur & textil BREATEX | CĂPTUŞEALĂ SANY-DRY® respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, rezistentă la abraziune | BRANŢ COFRA SOFT, fabricat din poliuretan, moale şi
confortabil, partea inferioară are rol de absorbant de şocuri, oferind şi o priză bună, partea
superioară absoarbe umezeala, menţinând piciorul uscat | TALPĂ PU/TPU | BOMBEU din
aluminiu 200 J | LAMELĂ antiperforaţie: APT, non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

NOU
marimi

A998 MEAZZA S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din aluminiu şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE Microﬁbră, respirabilă | CĂPTUŞEALĂ SANY-DRY® respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, rezistentă la abraziune | BRANŢ COFRA SOFT, fabricat din poliuretan, moale şi
confortabil; partea inferioară are rol de absorbant de şocuri, oferind şi o priză bună / partea
superioară absoarbe umezeala, menţinând piciorul uscat | TALPĂ PU/TPU | BOMBEU din
aluminiu | LAMELĂ antiperforaţie: APT, non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

magazin.renania.ro

marimi

3A42 NUEMI GREY S1P SRC
Sandale de protecţie cu bombeu din aluminiu și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

39-47

FEŢE piele velur, perforată | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă, absoarbe
şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune |BRANŢ COFRA SOFT, fabricat din poliuretan,
moale şi confortabil; partea inferioară are rol de absorbant de şocuri, oferind şi o priză bună /
partea superioară absoarbe umezeala, menţinând piciorul uscat | TALPĂ PU/TPU | BOMBEU
din aluminiu | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS1p

11
MONDOPOINT

25

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS1p

26

11

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

MONDOPOINT

ANTI TORSION
SUPPORT

ANTI TORSION
SUPPORT

NOU

NOU

NOU
marimi

marimi

6A04 SUNSET GREY S1P SRC

38-48

4A04 LASER GREY S1P SRC

38-48

marimi

35-48

10A3 SIVORI S1P SRC

Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

Pantof de protecţie cu bombeu din aluminiu și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

FEŢE piele velur și textil respirabil | CĂPTUŞEALĂ din
poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ COFRA SOFT,
fabricat din poliuretan, moale și confortabil; partea inferioară
are rol de absorbant de șocuri, oferind și o priză bună / partea
superioară absoarbe umezeala, menținând piciorul uscat|
TALPĂ PU/TPU | BOMBEU din compozit TOP RETURN,
non-metalic | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică |
LĂŢIME: 11 Mondopoint.

FEŢE piele velur și textil respirabil | CĂPTUŞEALĂ din poliester
SANY-DRY® 100%, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea,
cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ COFRA SOFT, fabricat din
poliuretan, moale și confortabil; partea inferioară are rol de
absorbant de șocuri, oferind și o priză bună / partea superioară
absoarbe umezeala, menținând piciorul uscat | TALPĂ PU/TPU |
BOMBEU din compozit TOP RETURN, non-metalic | LAMELĂ
antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

FEŢE piele velur perforată & textil BREATEX | CĂPTUŞEALĂ
din poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ COFRA
SOFT, fabricat din poliuretan, moale și confortabil; partea
inferioară are rol de absorbant de șocuri, oferind și o priză
bună / partea superioară absoarbe umezeala, menținând piciorul
uscat | TALPĂ PU/TPU | BOMBEU din aluminiu| LAMELĂ
antiper- foraţie APT non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

11
MONDOPOINT

NOU
METAL
FREE
marimi

3A94 LION S1P ESD SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

36-47

FEŢE piele naturală de bovină, textil respirabil Dry-Tech | CĂPTUŞEALĂ Bdry, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ PSD, fabricat din
poliuretan, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil, oferă o stabilitate ridicată
datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă densitate, antialunecare SRC |
BOMBEU din compozit XL TOP DEFENCE | LAMELĂ antiperforaţie ShieldPRO non-metalică |
LĂŢIME: 11 Mondopoint.

marimi

2A32 PETRI S1P SRC
"Pantof de protecţie cu bombeu din aluminiu şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE Microﬁbră & textil BREATEX | CĂPTUŞEALĂ SANY-DRY® respirabilă, absoarbe și eliberează
umiditatea, rezistentă la abraziune | BRANŢ COFRA SOFT, fabricat din poliuretan, moale și
confortabil; partea inferioară are rol de absorbant de șocuri, oferind și o priză bună / partea
superioară absoarbe umezeala, menținând piciorul uscat | TALPĂ PU/TPU l BOMBEU din
aluminiu | LAMELĂ antiperforaţie APT, non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

ARCH SUPPORT

NOU

NOU
marimi

marimi

6A06 GRAND SLAM S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din aluminiu și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

36-47

FEŢE piele & textil BREATEX | CĂPTUŞEALĂ din poliester SPHERA 100%, antibacteriană,
respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ COFRA SOFT,
fabricat din poliuretan, moale și confortabil | TALPĂ PU/TPU | BOMBEU din aluminiu |
LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

A461 81153-11 LAND S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

FEȚE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation | BRANȚ Flyﬁt, interior
cu formă anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian, rezistenţă mecanică mare, confort ridicat |
BOMBEU din compozit | LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton |
TALPĂ poliuretan dublă densitate, partea exterioară transparentă, proﬁl Slip Prevent
(anti-alunecare), injectată direct pe fețe.

marimi

A460 81153-02 LAND S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation | BRANȚ Flyﬁt, interior cu
formă anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian, rezistenţă mecanică mare, confort ridicat |
BOMBEU din compozit |LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton |
TALPĂ poliuretan dublă densitate, partea exterioară transparentă, proﬁl Slip Prevent
(anti-alunecare), injectată direct pe fețe.

magazin.renania.ro

38-48

marimi

A459 81152-01 LABRADOR S1P SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

38-48

FEȚE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation | BRANȚ Flyﬁt, interior cu
formă anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian, rezistenţă mecanică mare, confort ridicat |
BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton |
TALPĂ poliuretan dublă densitate, partea exterioară transparentă, proﬁl Slip Prevent
(anti-alunecare), injectată direct pe fețe.

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS1p

11
MONDOPOINT

27

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS1p

28

NOU

NOU
marimi

marimi

A506 91180-03 SAMBA S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din aluminiu și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele velur, perforată | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation | BOMBEU din aluminiu |
LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton | TALPĂ poliuretan dublă
densitate, partea exterioară transparentă, proﬁl Slip Prevent (anti-alunecare), injectată direct pe
FEŢE | BRANŢ Soft-ﬁt, moale, tratat antimicotic şi antibacterian, rezistenţă mecanică mare |
Confort ridicat.

NOU

A516 91195-27 DANCE S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din aluminiu și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

FEȚE piele velur, perforată | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation | BOMBEU din aluminiu |
LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton | TALPĂ poliuretan dublă
densitate, partea exterioară transparentă, proﬁl Slip Prevent (anti-alunecare), injectată direct pe
FEŢE | BRANŢ Soft-ﬁt, moale, tratat antimicotic şi antibacterian | Rezistenţă mecanică mare |
Confort ridicat.

NOU
marimi

A510 91186-02 BLUES S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din aluminiu și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

35-48

35-48

FEȚE piele velur, perforată | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation | BOMBEU din aluminiu |
LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton | TALPĂ poliuretan dublă
densitate, partea exterioară transparentă, proﬁl Slip Prevent (anti-alunecare), injectată direct pe
FEŢE | BRANŢ Soft-ﬁt, moale, tratat antimicotic şi antibacterian | Rezistenţă mecanică mare |
Confort ridicat.

marimi

A509 91186-01 BLUES S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din aluminiu și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele velur, perforată | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation | BOMBEU din aluminiu |
LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton | TALPĂ poliuretan dublă
densitate, partea exterioară transparentă, proﬁl Slip Prevent (anti-alunecare), injectată direct pe
FEŢE | BRANŢ Soft-ﬁt, moale, tratat antimicotic şi antibacterian | Rezistenţă mecanică mare |
Confort ridicat.

11
MONDOPOINT

NOU

NOU
marimi

marimi

A599 BEACH SOCCER GREY S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din aluminiu și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

36-47

FEŢE textil foarte respirabil | CĂPTUŞEALĂ din poliester SUMMER 100%, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili speciali,
foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează o stabilitate ridicată
datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ EVA/TPU | BOMBEU din aluminiu | LAMELĂ
antiperforaţie APT non metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

NOU

6A07 KAYAK SKY S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

FEȚE textil foarte respirabil & microﬁbră| CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation | BRANȚ Flyﬁt,
interior cu formă anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian, rezistenţă mecanică mare, confort
ridicat | BOMBEU din compozit | LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100
Newton | TALPĂ poliuretan dublă densitate, partea exterioară transparentă, proﬁl Slip Prevent
(anti-alunecare), injectată direct pe fețe.

NOU
marimi

3A72 NEW VARESE S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie,
cat. S3 conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ textilă | BOMBEU metalic | LAMELĂ antiperforaţie
metalică| TALPĂ poliuretan dublă densitate injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | Protecţie
eﬁcace, model economic.

magazin.renania.ro

40-47

marimi

3A75 NEW PARMA S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie,
cat. S3 conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ textilă | BOMBEU metalic | LAMELĂ
antiperforaţie metalică| TALPĂ poliuretan dublă densitate injectată direct pe feţe, antialunecare
SRC | Protecţie eﬁcace, model economic.

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS1P
categoriaS3

11
MONDOPOINT

29

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS3

30

marimi

marimi

A077 2140S3 VARESE S3
Pantof de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie,
cat. S3 conform EN ISO 20345

35-47

FEȚE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ textilă | BOMBEU metalic | LAMELĂ
antiperforaţie metalică | TALPĂ poliuretan, injectată direct pe feţe| Protecţie eﬁcace, model
economic.

A082 2141S3 PARMA S3
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie,
cat. S3 conform EN ISO 20345

FEȚE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ textilă | BOMBEU metalic | LAMELĂ
antiperforaţie metalică | TALPĂ poliuretan, injectată direct pe feţe| Protecţie eﬁcace, model
economic.

A211 2470 WORKTEC S3

A293 2570 YANKEE S3

variantă metal free

variantă metal free

marimi

A014 2007 WORKTEC S3
Pantof de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie,
cat. S3 conform EN ISO 20345

35-47

35-47

FEȚE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ textilă | BOMBEU metalic | LAMELĂ
antiperforaţie metalică | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe | Protecţie
eﬁcace.

marimi

A016 2008 YANKEE S3
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie,
cat. S3 conform EN ISO 20345

36-47

FEȚE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ textilă | BOMBEU metalic | LAMELĂ
antiperforaţie metalică | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe | Protecţie
eﬁcace.

NOU
marimi

marimi

A125 2250S3 MANJACK S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu metalic și lamelă antiperforație metalică,
cat. S3 conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic,
absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | BOMBEU
metalic | LAMELĂ antiperforaţie metalică.

NOU
A015 2007N NEW WORKTEC S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

Bocanc de protecţie cu bombeu metalic și lamelă antiperforație
metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic,
absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | BOMBEU
metalic | LAMELĂ antiperforaţie metalică.

NOU
METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

35-48

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă | BRANŢ din poliuretan,
ergonomic, antistatic | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare
SRC | Calapod lat | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică | Fară elemente
metalice.

magazin.renania.ro

A132 2255S3 MANGROVE S3 SRC

A017 2008N NEW YANKEE S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă | BRANŢ din poliuretan,
ergonomic, antistatic | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare
SRC | Calapod lat | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică| Fără elemente
metalice.

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS3

NOU

31

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS3

32

NOU

NOU
marimi

marimi

A193 2400NS3 NEW BARI S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu metalic și lamelă antiperforație metalică,
cat. S3 conform EN ISO 20345

36-48

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ Top Basic, respirabil, ergonomic,
antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe,
antialunecare SRC | BOMBEU metalic | LAMELĂ antiperforaţie metalică.

NOU
A164 2310NS3 NEW MUGELLO S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

A250 2500NS3 NEW BARLETTA S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic și lamelă antiperforație metalică,
cat. S3 conform EN ISO 20345

36-48

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ Top Basic, respirabil, ergonomic,
antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe,
antialunecare SRC | BOMBEU metalic | LAMELĂ antiperforaţie metalică.

NOU
METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

35-48

FEȚE piele naturală de bovină,hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ Top Basic, respirabil, ergonomic,
antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe,
antialunecare SRC | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică| Fără
elemente metalice.

A183 2360NS3 NEW MARANELLO S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ Top Basic, respirabil, ergonomic,
antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe,
antialunecare SRC | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică | Fără
elemente metalice.

3A83 LOADER S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

NOU
METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

35-48

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ din EVA perforat, respirabil,
ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct
pe feţe, antialunecare SRC | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică |
Fără elemente metalice.

NOU
3A87 CRANE S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ din EVA perforat, respirabil,
ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct
pe feţe, antialunecare SRC | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică |
Fără elemente metalice.

NOU
METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

35-48

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată, netedă | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ din EVA perforat, respirabil,
ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe
feţe, antialunecare SRC | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică | Fără
elemente metalice.

magazin.renania.ro

3A86 DRAGLINE S3 SRC

3A88 TRUCKER S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată, netedă | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ din EVA perforat,
respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate,
injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie
non-metalică | Fară elemente metalice.

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS3

NOU

33

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS3

34

A299 2713 ENFYS S3
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

35-47

FEȚE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ textilă| BOMBEU din compozit | LAMELĂ
antiperforaţie non-metalică | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe |
LĂŢIME: 11 Mondopoint | TALPĂ exterioară de concepţie modernă | Rezistenţă mecanică mare.

NOU
A300 2723 CHARCOAL S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

A302 2733 RHYAN S3
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

35-47

FEȚE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ textilă | BOMBEU din compozit | LAMELĂ
antiperforaţie non-metalică | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe |
LĂŢIME: 11 Mondopoint | TALPĂ exterioară de concepţie modernă | Rezistenţă mecanică mare.

NOU
METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

35-47

FEȚE piele de bovină hidrofobizată, netedă | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ din EVA perforat, respirabil,
ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct
pe feţe, antialunecare SRC | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică |
Fără elemente metalice.

A303 2743 GRAPHITE S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

35-47

FEȚE piele de bovină hidrofobizată, netedă | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ din EVA perforat, respirabil,
ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct
pe feţe, antialunecare SRC | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică |
Fără elemente metalice.

NOU

A135 2260 BARK S3 SRC

METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

35-48

Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic,
absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare
SRC | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică l Calapod lat l Fără
elemente metalice.

A136 2262 STRONGBARK S3 SRC

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic,
absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare
SRC | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică l Calapod lat l Fără
elemente metalice.

10,5

10,5

MONDOPOINT

MONDOPOINT

NOU

NOU
marimi

6A08 ANTARES S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu metalic și lamelă antiperforație
metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

36-48

FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ din textil TEXELLE 100%, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT fabricat din EVA,
nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează stabilitate
ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă densitate | BOMBEU
metalic | LAMELĂ antiperforaţie metalică | LĂŢIME: 10,5 Mondopoint.

magazin.renania.ro

35-48

Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

marimi

6A09 MERCURIO-UK S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic și lamelă antiperforație
metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

38-48

FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ din textil TEXELLE 100%, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT fabricat din EVA,
nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează o stabilitate
ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă densitate | BOMBEU
metalic | LAMELĂ antiperforaţie metalică | LĂŢIME: 10,5 Mondopoint.

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS3

NOU

35

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS3

36

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

NOU
marimi

marimi

6A10 NEW VOLGA UK S3 SRC

38-48

Pantof de protecţie cu bombeu metalic și lamelă antiperforație metalică,
cat. S3 conform EN ISO 20345

FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ din textil TEXELLE 100%, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT fabricat din EVA,
nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează stabilitate
ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpi i| TALPĂ poliuretan dublă densitate | BOMBEU
metalic | LAMELĂ antiperforaţie metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

1A84 NEW RENO S3 SRC

FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ din textil TEXELLE 100%, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT fabricat din EVA,
nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează stabilitate
ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă densitate |BOMBEU
metalic | LAMELĂ antiperforaţie metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint..

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

marimi

1A67 NEW-EBRO S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu metalic și lamelă antiperforație
metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

36-48

Bocanc de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie,
cat. S3 conform EN ISO 20345

36-48

FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ din textil TEXELLE 100%, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT fabricat din EVA,
nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează stabilitate
ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă densitate | BOMBEU
metalic | LAMELĂ antiperforaţie metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

marimi

1A70 NEW-EUFRATE S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie,
cat. S3 conform EN ISO 20345

36-48

FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ din textil TEXELLE 100%, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT fabricat din EVA,
nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează stabilitate
ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă densitate | BOMBEU
metalic | LAMELĂ antiperforaţie metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

A214 2485N NEW SALO S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

NOU
METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

35-48

FEȚE piele naturală de bovină hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ Top Basic, respirabil, ergonomic,
antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe,
antialunecare SRC | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică | Fără
elemente metalice.

NOU

A297 2585N NEW RIVA S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

FEȚE piele naturală de bovină hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ Top Basic, respirabil, ergonomic,
antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe,
antialunecare SRC | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică | Fără
elemente metalice.

NOU
marimi

A279 2543 BENZENE S3 HRO SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

36-47

FEȚE piele de bovină hidrofobizată, netedă | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ din EVA perforat, respirabil, ergonomic,
antistatic, absoarbe umiditatea | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică |
TALPĂ PU/Nitril, rezistenţă la + 300°C (contact: 1 minut) | Fără elemente metalice.

magazin.renania.ro

35-48

marimi

A280 2544 KEROSENE S3 HRO SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

36-47

FEȚE piele de bovină hidrofobizată, netedă | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ din EVA perforat, respirabil,
ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie
non-metalică | TALPĂ PU/Nitril, rezistenţă la + 300°C (contact: 1 minut) | Fără elemente metalice.

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS3

NOU

37

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS3

38

NOU
3A96 TORNADO LOW S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

NOU
METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

36-47

FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ Bdry, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ PSD, fabricat din poliuretan, foarte
respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil, oferă o stabilitate ridicată datorită diferitelor
grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă densitate, antialunecare SRC | BOMBEU din
compozit TOP DEFENCE | LAMELĂ antiperforaţie ShieldPRO non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

3A95 TORNADO HIGH S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

36-47

FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ Bdry, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ PSD, fabricat din poliuretan, foarte
respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil, oferă o stabilitate ridicată datorită diferitelor
grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă densitate, antialunecare SRC | BOMBEU din
compozit TOP DEFENCE | LAMELĂ antiperforaţie ShieldPRO non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

11
MONDOPOINT

marimi

marimi

A764 GARONNE S3 SRC

36-47

Pantof de protecţie cu bombeu din ﬁbră de sticlă şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

FEŢE piele hidrofobizată texturată şi material textil respirabil | CĂPTUŞEALĂ din poliester
SANY-DRY® 100%, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune |
BRANŢ EVANIT fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și
confortabil. Garantează stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ
poliuretan dublă densitate | BOMBEU din ﬁbră de sticlă, non-metalic | LAMELĂ antiperforaţie
APT non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

A743 FOWY S3 SRC

FEŢE piele hidrofobizată texturată şi material textil respirabil | CĂPTUŞEALĂ din poliester
SANY-DRY® 100%, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune |
BRANŢ EVANIT fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și
confortabil. Garantează stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ
poliuretan dublă densitate | BOMBEU din ﬁbră de sticlă, non-metalic | LAMELĂ antiperforaţie
APT non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

NOU

NOU
marimi

2A19 ORCADI S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din ﬁbră de sticlă și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

36-48

FEŢE piele hidrofobizată netedă şi material textil respirabil | CĂPTUŞEALĂ din poliester
SANY-DRY® 100%, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune |
BRANŢ EVANIT fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și
confortabil. Garantează stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ
poliuretan dublă densitate | BOMBEU din ﬁbră de sticlă, non-metalic | LAMELĂ antiperforaţie APT
non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

magazin.renania.ro

36-47

Bocanc de protecţie cu bombeu din ﬁbră de sticlă şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

marimi

18A5 WEDDELL S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din ﬁbră de sticlă și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

36-48

FEŢE piele hidrofobizată netedă şi material textil respirabil | CĂPTUŞEALĂ din poliester
SANY-DRY® 100%, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune |
BRANŢ EVANIT fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și
confortabil. Garantează stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ
poliuretan dublă densitate | BOMBEU din ﬁbră de sticlă, non-metalic | LAMELĂ antiperforaţie
APT non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS3

11
MONDOPOINT

39

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS3

40

NOU
A141 2268 TUNG S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

NOU
METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

35-48

FEȚE piele nubuck | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu
rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ
poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | BOMBEU din compozit |
LAMELĂ antiperforaţie non-metalică l Calapod lat l Fără elemente metalice.

NOU
A146 2280 OLEASTER S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

A142 2269 TEAK S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele nubuck | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu
rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ
poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | BOMBEU din compozit |
LAMELĂ antiperforaţie non-metalică l Calapod lat l Fără elemente metalice.

NOU
METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

35-48

FEȚE piele naturală texturată, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic,
absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare
SRC | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică l Fără elemente metalice.

A148 2284 OLEANDER S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele naturală texturată, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic,
absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare
SRC | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică l Fără elemente metalice.

11
ARCH SUPPORT

NOU

NOU
METAL
FREE
marimi

marimi

3A39 EAGLE BLACK S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

35-47

FEȚE piele naturală de bovină, netedă, hidrofobizată l CĂPTUŞEALĂ textilă l BRANŢ gros cu
perforaţii fabricat din EVA şi textil, permite circulaţia aerului | Fără elemente metalice l TALPĂ
100% poliuretan cu rezistenţă mărită la abraziune, antialunecare SRC l BOMBEU din compozit l
LAMELĂ antiperforaţie non-metalică .

3A50 HULL BIS S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată, netedă | CĂPTUŞEALĂ din textil TEXELLE 100%,
respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT
fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil.
Garantează stabilitate ridicata ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii |TALPĂ poliuretan
dublă densitate | BOMBEU metalic | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 10
(36-39) - 11 (40-48) Mondopoint.

marimi

A204 2430 KENTUCKY S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie,
cat. S3 conform EN ISO 20345

36-48

FEȚE piele naturală de bovină, netedă, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation |
BRANŢ interior din latex, antistatic | Rezistenţă mecanică mare | TALPĂ poliuretan dublă
densitate injectată direct pe feţe | BOMBEU metalic | LAMELĂ antiperforaţie din oţel.

magazin.renania.ro

36-48

marimi

A278 2530 ILLINOIS S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie,
cat. S3 conform EN ISO 20345

36-48

FEȚE piele naturală de bovină, netedă, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation |
BRANŢ interior din latex, antistatic | Rezistenţă mecanică mare | TALPĂ poliuretan dublă
densitate injectată direct pe feţe | BOMBEU metalic | LAMELĂ antiperforaţie din oţel.

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS3

10

MONDOPOINT MONDOPOINT

41

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS3

42

NOU

METAL
FREE

NOU

marimi

marimi

A151 2288 OAK S3 HRO SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

37-48

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic,
absoarbe umiditatea | TALPĂ PU/Nitril, rezistenţă la + 300°C (contact: 1 minut), antialunecare
SRC | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică l Calapod lat l Fară
elemente metalice.

METAL
FREE

A152 2289 OIL S3 HRO SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

37-48

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic,
absoarbe umiditatea | TALPĂ PU/Nitril, rezistenţă la + 300°C (contact: 1 minut), antialunecare
SRC | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică l Calapod lat l Fără
elemente metalice.

NOU
METAL
FREE
marimi

A168 2345 TERRANO S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie,
cat. S3 conform EN ISO 20345

36-47

FEȚE piele nubuck | CĂPTUŞEALĂ textilă | BOMBEU metalic | LAMELĂ antiperforaţie din oţel |
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe| BRANŢ interior cu formă anatomică,
tratat antimicotic şi antibacterian | Rezistenţă mecanică mare.

marimi

A169 2346 TREKKER S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

35-47

FEȚE piele nubuk | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu
rezistenţă la abraziune | BRANŢ Top Basic, respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea |
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | BOMBEU din
compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică l Fără elemente metalice..

11
MONDOPOINT

NOU

NOU
marimi

marimi

6A13 BRADDOCK S3 SRC

35-48

Pantof de protecţie cu bombeu din aluminiu şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

FEȚE Piele nubuck, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ SANYDRY® respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, rezistentă la abraziune | BRANŢ COFRA SOFT, fabricat din poliuretan moale şi
confortabil partea inferioară are rol de absorbant de șocuri, oferind și o priză bună / partea
superioară absoarbe umezeala, menținând piciorul uscat | TALPĂ poliuretan dublă densitate |
BOMBEU din aluminiu l LAMELĂ: APT, non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint

3A44 READY S3 SRC

FEȚE piele nubuk l CĂPTUŞEALĂ SANY-DRY® respirabilă, absoarbe și eliberează umiditatea,
rezistentă la abraziune l BRANŢ COFRA SOFT, fabricat din poliuretan, moale și confortabil / partea
inferioară are rol de absorbant de șocuri, oferind și o priză bună / partea superioară absoarbe
umezeala, menținând piciorul uscat l TALPĂ PU/TPU l BOMBEU din aluminiu l LAMELĂ
antiperforaţie: APT, non-metalică l LĂŢIME: 11 Mondopoint

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

ANTI TORSION
SUPPORT

NOU

ANTI TORSION
SUPPORT

NOU
marimi

6A11 CARAVAGGIO BLACK S3 CI SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

36-48

FEȚE piele box de bovină l CĂPTUŞEALĂ poliamidă 100%, respirabilă, absoarbe și eliberează
umiditatea, antibacterială, rezistentă la abraziune l BRANŢ EVANIT fabricat din EVA, nitrili speciali,
foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează stabilitate ridicată datorită
diferitelor grosimi în zona tălpii l TALPĂ PU/TPU l BOMBEU din compozit TOP RETURN,
non-metalic l LAMELĂ antiperforaţie APT, non-metalică l LĂȚIME: 11 Mondopoint

magazin.renania.ro

39-47

Bocanc de protecţie cu bombeu din aluminiu şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

marimi

3A56 MODIGLIANI BLACK S3 CI SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

36-48

FEȚE piele box de bovină l CĂPTUŞEALĂ poliamidă 100%, respirabilă, absoarbe și eliberează
umiditatea, antibacterială, rezistentă la abraziune l BRANŢ EVANIT fabricat din EVA, nitrili speciali,
foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează stabilitate ridicată
datorită diferitelor grosimi în zona tălpii l TALPĂ PU/TPU l BOMBEU din compozit TOP RETURN,
non-metalic l LAMELĂ antiperforaţie: APT, non-metalică l LĂȚIME: 11 Mondopoint

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS3

11
MONDOPOINT

43

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS3

44

NOU

METAL
FREE

36-47

11
MONDOPOINT

NOU
marimi

marimi

3A93 LEOPARD S3 SRC

11
MONDOPOINT

19A7 ZATOPEK S3 SRC

35-48

marimi

19A3 YASHIN S3 SRC

36-47

Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

Pantof de protecţie cu bombeu din aluminiu şi lamelă
antiperforaţie non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

Pantof de protecţie cu bombeu din aluminiu şi lamelă
antiperforaţie non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

FEŢE piele naturală de bovină si textil respirabil Dry-Tech |
CĂPTUŞEALĂ
Bdry, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ PSD, fabricat
din poliuretan, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și
confortabil, oferă o stabilitate ridicată datorită diferitelor
grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă densitate,
antialunecare SRC | BOMBEU din compozit XL TOP DEFENCE |
LAMELĂ antiperforaţie ShieldPRO non-metalică | LĂŢIME: 11
Mondopoint.

FEŢE piele box de bovină | CĂPTUŞEALĂ SANYDRY®
respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, rezistentă la
abraziune | BRANŢ COFRA SOFT, fabricat din poliuretan,
moale și confortabil / partea inferioară are rol de absorbant de
șocuri, oferind și o priză bună / partea superioară absoarbe
umezeala, menținând piciorul uscat | TALPĂ poliuretan dublă
densitate | BOMBEU din aluminiu l LAMELĂ APT non-metalică |
LĂŢIME: 11 Mondopoint.

FEŢE piele nubuk | CĂPTUŞEALĂ SANYDRY® respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, rezistentă la abraziune |
BRANŢ COFRA SOFT, fabricat din poliuretan, moale și
confortabil / partea inferioară are rol de absorbant de șocuri,
oferind și o priză bună / partea superioară absoarbe umezeala,
menținând piciorul uscat | TALPĂ poliuretan dublă densitate |
BOMBEU din aluminiu l LAMELĂ APT non-metalică |
LĂŢIME: 11 Mondopoint.

NOU
marimi

A209 2465 CAPRI S3
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

36-48

FEŢE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation | BOMBEU din
compozit | LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton | TALPĂ poliuretan
dublă densitate, proﬁl Slip Prevent (anti-alunecare), injectată direct pe fete | BRANŢ interior cu
formă anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian | Rezistenţă mecanică mare | Confort ridicat.

marimi

A473 8215100 CANTU' S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

36-48

FEȚE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation | BOMBEU din
compozit | LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton | TALPĂ poliuretan
dublă densitate, proﬁl Slip Prevent (anti-alunecare), injectată direct pefete | BRANŢ interior cu
formă anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian | Rezistenţă mecanică mare | Confort ridicat.

A393 52313-00 SIRIO S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie,
cat. S3 conform EN ISO 20345

36-48

FEȚE piele nubuck gresat Hydrotech l CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation l BRANŢ interior
detaşabil cu formă anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian Clima-Fit l TALPĂ poliuretan
dublă densitate cu proﬁl anti-alunecare l BOMBEU metalic l LAMELĂ antiperforaţie metalică.

NOU

A391 52045-10 ANTARES S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie,
cat. S3 conform EN ISO 20345

FEŢE piele nubuck gresat Hydrotech l CĂPTUŞEALĂ din piele naturală l BRANŢ interior detaşabil
cu formă anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian Clima-Fit l TALPĂ poliuretan dublă
densitate cu proﬁl anti-alunecare l BOMBEU metalic l LAMELĂ antiperforaţie metalică.

NOU
marimi

A462 81153-18 BLACK LAND S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

38-48

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation | BOMBEU din
compozit | LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton | TALPĂ poliuretan
dublă densitate, partea exterioară transparentă, proﬁl Slip Prevent (anti-alunecare), injectată direct
pe feţe | BRANŢ interior cu formă anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian | Rezistenţă mecanică
mare | Confort ridicat.

magazin.renania.ro

36-48

marimi

A463 81154-11 MONTAUK S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S3 conform ISO EN 20345

38-48

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation | BOMBEU din
compozit | LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton | TALPĂ poliuretan
dublă densitate, partea exterioară transparentă, proﬁl Slip Prevent (anti-alunecare), injectată
direct pe feţe | BRANŢ interior cu formă anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian |
Rezistenţă mecanică mare | Confort ridicat.

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS3

marimi

marimi

45

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS3

46

marimi

marimi

A283 2559 BROWN LAND S3 SRC

38-48

Pantof de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

FEŢE piele nubuck gresată Hydrotech, combinată cu elemente textile | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D
Air circulation | BOMBEU din compozit | LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste
1100 Newton | TALPĂ poliuretan dublă densitate, partea exterioară transparentă, proﬁl Slip
Prevent (anti-alunecare), injectată direct pe feţe | BRANŢ interior cu formă anatomică, tratat
antimicotic şi antibacterian | Rezistenţă mecanică mare | Confort ridicat.

A284 2560 LABRADOR S3 SRC

FEŢE piele nubuck gresată Hydrotech, combinată cu elemente textile | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D
Air circulation | BOMBEU din compozit | LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste
1100 Newton | TALPĂ poliuretan dublă densitate, partea exterioară transparentă, proﬁl Slip
Prevent (anti-alunecare), injectată direct pe feţe | BRANŢ interior cu formă anatomică, tratat
antimicotic şi antibacterian | Rezistenţă mecanică mare | Confort ridicat.

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

NOU

NOU
marimi

6A12 SNOWBOARD S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu aluminiu şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

38-48

Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

40-47

FEŢE piele nubuk | CĂPTUŞEALĂ din poliester WINTER 100%, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte
respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează stabilitate ridicată datorită
diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ EVA/TPU | BOMBEU din aluminiu | LAMELĂ
antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

marimi

3A55 FUTSAL SPORT S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din aluminiu şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

40-47

FEŢE piele nubuk | CĂPTUŞEALĂ din poliester WINTER 100%, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte
respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează stabilitate ridicată datorită
diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ EVA/TPU | BOMBEU din aluminiu | LAMELĂ
antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

A455 81017-00 ANDALO S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforaţie,
non-metalică cat. S3 conform EN ISO 20345

38-48

FEȚE piele nubuck gresată Hydrotech, combinată cu elemente textile | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D
Air circulation | BOMBEU din compozit | LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste
1100 Newton | TALPĂ poliuretan dublă densitate, partea exterioară transparentă, proﬁl Slip
Prevent (anti-alunecare), injectată direct pe feţe | BRANŢ interior cu formă anatomică, tratat
antimicotic şi antibacterian | Rezistenţă mecanică mare | Confort ridicat.

NOU

A454 81016-00L ADAMELLO S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforaţie,
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

FEŢE piele nubuck gresată Hydrotech, combinată cu elemente textile | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D
Air circulation | BOMBEU din compozit | LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste
1100 Newton | TALPĂ poliuretan dublă densitate, partea exterioară transparentă, proﬁl Slip
Prevent (anti-alunecare), injectată direct pe feţe | BRANŢ interior cu formă anatomică, tratat
antimicotic şi antibacterian | Rezistenţă mecanică mare | Confort ridicat.

NOU
marimi

A515 91195-18 DANCE S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din aluminiu şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation | BOMBEU din
aluminiu, ALU SXT 2.0 | LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton | TALPĂ
poliuretan dublă densitate, partea exterioară transparentă, proﬁl Slip Prevent (anti-alunecare),
injectată direct pe FEŢE | BRANŢ interior cu formă anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian |
Confort ridicat.

magazin.renania.ro

38-48

marimi

A507 9118200 ROCK S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din aluminiu şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345"

35-48

FEȚE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation | BOMBEU din
aluminiu, ALU SXT 2.0 | LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton | TALPĂ
poliuretan dublă densitate, partea exterioară transparentă, proﬁl Slip Prevent (anti-alunecare),
injectată direct pe FEŢE | BRANŢ interior cu formă anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian |
Confort ridicat.

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS3

marimi

marimi

47

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS3

48

NOU

NOU
marimi

marimi

A442 81002-00 SIERRA S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

38-48

FEŢE piele box de bovină | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation | BOMBEU din compozit |
LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton | TALPĂ poliuretan dublă
densitate, proﬁl Slip Prevent (anti-alunecare), injectată direct pe feţe | BRANŢ interior cu formă
anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian | Rezistenţă mecanică mare | Confort ridicat.

A439 81001-00 STEPPA S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

38-48

FEŢE piele box de bovină | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation | BOMBEU din compozit |
LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton | TALPĂ poliuretan dublă
densitate, proﬁl Slip Prevent (anti-alunecare), injectată direct pe feţe | BRANŢ interior cu formă
anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian | Rezistenţă mecanică mare | Confort ridicat.

NOU
marimi

A289 2565 CORVARA S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S3 conform ISO EN 20345

38-48

FEȚE piele nubuck, combinată cu elemente textile hidrofobizate l CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air
circulation l BOMBEU din compozit l LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100
Newton l TALPĂ poliuretan dublă densitate, partea exterioară transparentă, proﬁl Slip Prevent
(anti-alunecare), injectată direct pe feţe l BRANŢ interior cu formă atomică, tratat antimicotic şi
antibacterian l Rezistenţă mecanică mare l Confort ridicat.

marimi

6A13 81087-05 CORVARA S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S3 conform ISO EN 20345

38-48

FEȚE piele nubuck, combinată cu elemente textile hidrofobizate l CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air
circulation l BOMBEU din compozit l LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100
Newton l TALPĂ poliuretan dublă densitate, partea exterioară transparentă, proﬁl Slip Prevent
(anti-alunecare), injectată direct pe feţe l BRANŢ interior cu formă atomică, tratat antimicotic şi
antibacterian l Rezistenţă mecanică mare l Confort ridicat.

NOU
marimi

marimi

A480 83178-01 TRAINER GREY S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforaţie,
non-metalică cat. S3 conform EN ISO 20345

36-48

FEȚE piele nubuck, combinată cu elemente textil hidrofobizate | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air
circulation | BOMBEU din compozit | LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100
Newton | TALPĂ poliuretan dublă densitate, partea exterioară transparentă, proﬁl Slip Prevent
(anti-alunecare), injectată direct pe FEŢE | BRANŢ interior cu formă anatomică, tratat antimicotic
şi antibacterian | Rezistenţă mecanică mare | Confort ridicat.

NOU

A481 83178-02 TRAINER BROWN S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforaţie,
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

FEȚE piele nubuck, combinată cu elemente textil hidrofobizate | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air
circulation | BOMBEU din compozit | LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100
Newton | TALPĂ poliuretan dublă densitate, partea exterioară transparentă, proﬁl Slip Prevent
(anti-alunecare), injectată direct pe FEŢE | BRANŢ interior cu formă anatomică, tratat antimicotic
şi antibacterian | Rezistenţă mecanică mare | Confort ridicat.

NOU
marimi

A310 30335-00 ORTLES S3 HRO HI SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din aluminiu şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

38-48

FEȚE microﬁbră | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation | BOMBEU din aluminiu, ALU SXT 2.0 |
LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton | TALPĂ poliuretan/cauciuc
VIBRAM®, injectată direct pe feţe | BRANŢ interior cu formă anatomică, tratat antimicotic şi
antibacterian | Confort ridicat.

magazin.renania.ro

36-48

marimi

A309 30334-00 ORTISEI S3 HRO HI SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din aluminiu şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345"

38-48

FEȚE microﬁbră | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation | BOMBEU din aluminiu, ALU SXT 2.0 |
LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton | TALPĂ poliuretan/cauciuc
VIBRAM®, injectată direct pe feţe | BRANŢ interior cu formă anatomică, tratat antimicotic şi
antibacterian | Confort ridicat.

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS3

NOU

49

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS3

50

NOU

NOU
METAL
FREE
marimi

marimi

6A14 NOMAD S3 SRC

35-48

Bocanc de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie,
cat. S3 conform EN ISO 20345

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D , respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic,
absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan , injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | BOMBEU
metalic | LAMELĂ antiperforaţie metalică.

6A15 GRANITE S3 WR SRC

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată|CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea |
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC|BOMBEU din compozit |
LAMELĂ antiperforaţie non-metalică l Calapod lat l Cusături acoperite cu bandă, rezistență
ridicată la contactul cu apa l Fară elemente metalice.

11

12

MONDOPOINT

MONDOPOINT

FIBERGLASS CAP

NOU

ANTI TORSION
SUPPORT

NOU
marimi

1A87 NEW RODANO S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din ﬁbră de sticlă și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

35-48

Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

39-47

FEŢE piele hidrofobizată |CĂPTUŞEALĂ SANYDRY® respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, rezistentă la abraziune | BRANŢ respirabil, fabricat din EVA şi textil, antistatic,
anatomic, integral. Garantează stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi in zona tălpii |
TALPĂ poliuretan dublă densitate | BOMBEU din ﬁbră de sticlă, non-metalic | LAMELĂ
antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

marimi

2A13 OFF SHORE S3 HRO SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

39-47

FEŢE piele naturala de bovină, netedă, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ TEXELLE 100% poliamidă
respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, rezistentă la abraziune | BRANŢ COLD BARRIER
fabricat din poliuretan, moale și confortabil, antistatic, anatomic, excelent izolant la temperaturi
scăzute | TALPĂ PU/Nitril, rezistenţă la + 300°C (contact: 1 minut) | BOMBEU TOP RETURN,
non-metalic | LAMELĂ antiperforaţie APT non- metalică | LĂŢIME: 12 Mondopoint | Închidere
dublă, șiret și fermoar lateral YKK.

11
MONDOPOINT

ARCH SUPPORT

NOU

ARCH SUPPORT

NOU

marimi

marimi

marimi

40-48

38-48

39-48

6A16 GUADIANA UK S3 SRC

6A17 NEW YORK S3 HRO SRC

A292 2568 MONTANA S3 SRC

Cizme de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă
antiperforaţie, cat. S3 conform EN ISO 20345

Cizme de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă
antiperforaţie non-metalică, cat. S3 conform ISO EN 20345

Cizme de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă
antiperforaţie non-metalică, cat. S3 conform ISO EN 20345

FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ
din textil TEXELLE 100%, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, cu rezistenţă la abraziune|BRANŢ EVANIT fabricat
din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format,
moale și confortabil. Garantează stabilitate ridicată datorită
diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă
densitate | BOMBEU metalic | LAMELĂ antiperforaţie metalică |
LĂŢIME: 11 Mondopoint.

FEȚE piele box de bovină l CĂPTUŞEALĂ necăptușit l BRANŢ
METATARSAL SUPPORT GEL din poliuretan moale, antistatic,
anatomic, cu perforații. Stratul de gel din zona metatarsală
oferă stabilitate și un confort ridicat l TALPĂ PU/Nitril,
rezistenţă la + 300°C (contact: 1 minut) l BOMBEU din
compozit TOP RETURN, non-metalic l LAMELĂ antiperforaţie
APT, non-metalică l LĂȚIME: 11 Mondopoint.

FEȚE piele naturală box l CĂPTUŞEALĂ necăptușit l BOMBEU
din compozit l LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la
peste 1100 Newton l TALPĂ poliuretan dublă densitate,
partea exterioară transparentă, proﬁl Slip Prevent
(anti-alunecare), injectată direct pe feţe l BRANŢ interior cu
dublu strat termoizolant, care asigură protecţie împotriva
frigului şi a umezelii.

magazin.renania.ro

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS3

11
MONDOPOINT

51

INCALTAMINTE WATER RESISTANT
categoriaS3

52

11
MONDOPOINT

ARCH SUPPORT

NOU

NOU
METAL
FREE
marimi

marimi

6A18 GLENDALE S3 WR CI SRC

40-47

Bocanc de protecţie cu bombeu metalic și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată, netedă | CĂPTUŞEALĂ din textil TEXELLE 100%,
respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune + membrană Thinsulate
™ B200 |BRANŢ EVANIT fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format,
moale și confortabil. Garantează stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ
poliuretan dublă densitate | BOMBEU metalic | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME:
11 Mondopoint

A171 2348 HYDRA S3 WR SRC

FEȚE piele nubuk | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă
la abraziune + membrană impermeabilă | BRANŢ Top Basic, respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe
umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, anti-alunecare SRC | BOMBEU
din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică l Fară elemente metalice

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

ARCH SUPPORT

ARCH SUPPORT

UNIVERSAL

UNIVERSAL

NOU

NOU
marimi

6A19 JUMARING S3 WR SRC
Pantof de protecţie cu bombeu metalic și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

35-47

Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

39-48

FEȚE piele nubuk & nylon CORDURA® l CĂPTUŞEALĂ textilă, respirabilă, absoarbe și eliberează
umiditatea, rezistentă la abraziune + membrană impermeabilă COFRA-TEX WATERPROOF l
BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și
confortabil. Garantează stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii l TALPĂ
PU/PU l BOMBEU metalic | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint

marimi

12A2 SUMMIT S3 WR SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

39-48

FEȚE piele nubuk & nylon CORDURA® l CĂPTUŞEALĂ textilă, respirabilă, absoarbe și eliberează
umiditatea, rezistentă la abraziune + membrană impermeabilă COFRA-TEX WATERPROOF l
BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și
confortabil. Garantează stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii l TALPĂ
PU/PU l BOMBEU metalic | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint

NOU
marimi

marimi

A435 880118-05 EXPLORER S3 WR HRO SRC

38-48

Pantof de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforaţie,
non-metalică cat. S3 conform EN ISO 20345

FEŢE piele box de bovină | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation + membrană respirabilă
impermeabilă Outdry | BOMBEU din compozit | LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă
la peste 1100 Newton | TALPĂ poliuretan dublă densitate, proﬁl Slip Prevent (anti-alunecare),
injectată direct pe feţe | BRANŢ interior cu formă anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian |
Rezistenţă mecanică mare | Confort ridicat.

A433 8011708 ELDORADO S3 WR HRO SRC

38-48

Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforaţie,
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

FEŢE piele box de bovină | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation + membrană respirabilă
impermeabilă Outdry | BOMBEU din compozit | LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă
la peste 1100 Newton | TALPĂ poliuretan dublă densitate, proﬁl Slip Prevent (anti-alunecare),
injectată direct pe feţe | BRANŢ interior cu formă anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian |
Rezistenţă mecanică mare | Confort ridicat.

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

ARCH SUPPORT

ARCH SUPPORT
1A27 MOUNTAIN O2 WR SRC

UNIVERSAL

NOU

UNIVERSAL

NOU
marimi

A789 HEIBLER O2 WR SRC
Pantof de lucru fără bombeu, cat. O2 conform EN ISO 20347

40-47

FEȚE piele nubuk & textil respirabil l CĂPTUŞEALĂ textilă, respirabilă, absoarbe și eliberează
umiditatea, rezistentă la abraziune + membrană impermeabilă COFRA-TEX WATERPROOF l BRANŢ
EVANIT, fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil.
Garantează stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii l TALPĂ PU/PU l LĂȚIME: 11
Mondopoint.

magazin.renania.ro

marimi

A951 LANDSCAPE O2 WR SRC
Bocanc de lucru fără bombeu, cat. O2 conform EN ISO 20347

40-47

FEȚE piele nubuk & textil respirabil l CĂPTUŞEALĂ textilă, respirabilă, absoarbe și eliberează
umiditatea, rezistentă la abraziune + membrană impermeabilă COFRA-TEX WATERPROOF l BRANŢ
EVANIT, fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil.
Garantează o stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii l TALPĂ PU/PU l LĂȚIME: 11
Mondopoint.

INCALTAMINTE WATER RESISTANT
categorias3
categoriaO2

NOU

53

INCALTAMINTE DE LUCRU
categoriao1
categoriaO2

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

ARCH SUPPORT

NOU

NOU
marimi

marimi

6A20 UNIFORM O2 WR HRO SRC FO
Pantoﬁ de lucru fără bombeu, cat. O2 conform EN ISO 20347

40-47

FEŢE piele box de bovină | CĂPTUŞEALĂ GORE-TEX® Performance Comfort Footwear |BRANŢ
SOFT-BED, fabricat din poliuretan, moale și confortabil. Suprafața generoasă cu gel din călcâi,
asigura o amortizare excelentă. Antibacterian. Absoarbe și elimină umezeala | TALPĂ PU/Nitril |
Rezistenţă la + 300°C (contact: 1 minut) | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

A991 MARINE O2 WR HRO SRC FO
Bocanc de lucru fără bombeu, cat. O2 conform EN ISO 20347

A075 214OO1 VARESE O1
Pantof de lucru fără bombeu , cat. O1 conform EN ISO 20347

35-47

36-48

FEŢE piele box de bovină | CĂPTUŞEALĂ GORE-TEX® Performance Comfort Footwear | BRANŢ
SOFT-BED, fabricat din poliuretan, moale și confortabil. Suprafața generoasă cu gel din călcâi, asigura o
amortizare excelentă. Antibacterian. Absoarbe și elimină umezeala | TALPĂ PU/Nitril | Rezistenţă la +
300°C (contact: 1 minut) | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

marimi

FEȚE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ textilă | TALPĂ poliuretan, injectată direct pe feţe |
Protecţie eﬁcace, model economic.

54

ARCH SUPPORT

marimi

A079 2141O1 PARMA O1
Bocanc de lucru fără bombeu , cat. O1 conform EN ISO 20347

35-47

FEȚE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ textilă | TALPĂ poliuretan, injectată direct pe feţe |
Protecţie eﬁcace, model economic.

NOU
marimi

marimi

3A70 NEW VARESE O1 SRC
Pantof de lucru fără bombeu , cat. O1 conform EN ISO 20347

35-48

FEȚE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ textilă | TALPĂ poliuretan dublă densitate,
injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | Protecţie eﬁcace, model economic.

3A73 NEW PARMA O1 SRC
Bocanc de lucru fără bombeu , cat. O1 conform EN ISO 20347

FEŢE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ textilă | TALPĂ poliuretan dublă densitate,
injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | Protecţie eﬁcace, model economic.

marimi

A006 2001 WORKTEC O1
Pantof de lucru fără bombeu, cat. O1 conform EN ISO 20347

35-47

FEȚE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ textilă | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată
direct pe feţe.

magazin.renania.ro

35-48

marimi

A008 2002 YANKEE O1
Bocanc de lucru fără bombeu, cat. O1 conform EN ISO 20347

INCALTAMINTE DE LUCRU
categoriao1

NOU

36-47

FEȚE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ textilă | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată
direct pe feţe.
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INCALTAMINTE DE LUCRU
categoriao1

NOU

NOU

A124 2250O1 MANJACK O1 SRC
Pantoﬁ de lucru fără bombeu, cat. O1 conform EN ISO 20347

35-48

FEȚE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic,
absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC.

A131 2255O1 MANGROVE O1 SRC

35-48

Bocanc de lucru fără bombeu, cat. O1 conform EN ISO 20347

FEȚE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea |
TALPĂ poliuretan, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC.

11
MONDOPOINT

NOU
marimi

A025 2010CNO1 NEW ASHTON O1 SRC
Pantof de lucru fără bombeu , cat. O1 conform EN ISO 20347

35-48

FEȚE piele velur cu perforaţii | CĂPTUŞEALĂ textilă | TALPĂ poliuretan dublă densitate,
injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | BRANŢ gros cu perforaţii fabricat din EVA şi textil |
Fără elemente metalice.

56

marimi

marimi

marimi

15A8 TOWNS O1 SRC
Pantof de lucru fără bombeu , cat. O1 conform EN ISO 20347

36-48

FEŢE microﬁbră respirabilă | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă,
antibacterial, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ COFRA SOFT,
fabricat din poliuretan moale şi confortabil, antistatic, anatomic / partea inferioară are rol de
absorbant de şocuri, oferind şi o priză bună / partea superioară absoarbe umezeala menţinând
piciorul uscat |TALPĂ PU/TPU | LĂŢIME 11: Mondopoint | Fără elemente metalice.
.

11
MONDOPOINT

NOU

NOU
marimi

marimi

A597 BARTALI O1 SRC
Pantof de lucru fără bombeu , cat. O1 conform EN ISO 20347

36-48

FEȚE Microﬁbră & textil BREATEX l CĂPTUŞEALĂ SANY-DRY® respirabilă, absoarbe și eliberează
umiditatea, rezistentă la abraziune l BRANŢ COFRA SOFT, fabricat din poliuretan, moale și
confortabil / partea inferioară are rol de absorbant de șocuri, oferind și o priză bună / partea
superioară absoarbe umezeala, menținând piciorul uscat l TALPĂ PU/TPU l LĂȚIME: 11
Mondopoint.

NOU
A007 2001N NEW WORKTEC O2 SRC
Pantof de lucru fără bombeu, cat. O2 conform EN ISO 20347

Pantof de lucru fără bombeu , cat. O1 conform EN ISO 20347

39-47

FEȚE textil respirabil l CĂPTUŞEALĂ SANY-DRY® respirabilă, absoarbe și eliberează umiditatea,
rezistentă la abraziune l BRANŢ COFRA SOFT, fabricat din poliuretan, moale și confortabil /
partea inferioară are rol de absorbant de șocuri, oferind și o priză bună / partea superioară
absoarbe umezeala, menținând piciorul uscat l TALPĂ PU/TPU l LĂȚIME: 11 Mondopoint.

NOU
METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

35-48

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă | BRANŢ din poliuretan,
ergonomic, antistatic | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC l
Calapod lat | Fără elemente metalice.

magazin.renania.ro

3A54 BENEFIT O1 SRC

A009 2002N NEW YANKEE O2 SRC
Bocanc de lucru fără bombeu, cat. O2 conform EN ISO 20347

35-48

INCALTAMINTE DE LUCRU
categoriao1
categoriaO2

11
MONDOPOINT

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă | BRANŢ din poliuretan,
ergonomic, antistatic | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC l
Calapod lat | Fără elemente metalice.

57

INCALTAMINTE DE LUCRU
categoriao2

NOU
3A81 LOADER O2 SRC
Pantoﬁ de lucru fără bombeu, cat. O2 conform EN ISO 20347

NOU
METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

35-48

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă | BRANŢ din poliuretan,
ergonomic, antistatic | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare
SRC l Fără elemente metalice.

NOU
A301 2723O2 CHARCOAL O2 SRC
Pantof de lucru fără bombeu , cat. O2 conform EN ISO 20347

Bocanc de lucru fără bombeu, cat. O2 conform EN ISO 20347

35-48

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă | BRANŢ din poliuretan, ergonomic,
antistatic | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC l Fără elemente
metalice.

NOU
METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

35-48

FEȚE piele de bovină hidrofobizată, netedă | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ din EVA perforat, respirabil, ergonomic,
antistatic, absoarbe umiditatea |TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe,
antialunecare SRC | Fără elemente metalice.

58

3A84 DRAGLINE O2 SRC

A304 2743O2 GRAPHITE O2 SRC
Bocanc de lucru fără bombeu , cat. O2 conform EN ISO 20347

36-48

FEŢE piele de bovină hidrofobizată, netedă | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ din EVA perforat, respirabil, ergonomic,
antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe,
antialunecare SRC | Fără elemente metalice.

NOU

NOU
METAL
FREE
marimi

marimi

A333 4102 HOCKENHEIM O2 SRC

35-47

Pantof de lucru fără bombeu , cat. O2 conform EN ISO 20347

FEȚE piele naturală de bovină, velur | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ Top Basic, respirabil, ergonomic, antistatic,
absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare
SRC | Fără elemente metalice.

A940 KOBLET O2 SRC
Pantof de lucru fără bombeu, cat. O2 conform EN ISO 20347

37-47

FEȚE piele nubuk l CĂPTUŞEALĂ SANY-DRY® respirabilă, absoarbe și eliberează umiditatea,
rezistentă la abraziune l BRANŢ COFRA SOFT, fabricat din poliuretan, moale și confortabil / partea
inferioară are rol de absorbant de șocuri, oferind și o priză bună / partea superioară absoarbe
umezeală, menținând piciorul uscat l TALPĂ PU/TPU l LĂȚIME: 11 Mondopoint.

11
MONDOPOINT

ARCH SUPPORT

NOU

NOU
METAL
FREE
marimi

3A49 ARTIDE O2 SRC FO
Bocanc de lucru fără bombeu, cat. O2 conform EN ISO 20347

40-47

FEȚE piele nubuk & textil respirabil l CĂPTUŞEALĂ SANY-DRY® respirabilă, absoarbe și eliberează
umiditatea, rezistentă la abraziune l BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil,
antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi
în zona tălpii l TALPĂ PU/PU l LĂȚIME: 11 Mondopoint.

magazin.renania.ro

marimi

A170 2346O2 TREKKER O2 SRC
Bocanc de lucru fără bombeu, cat. O2 conform EN ISO 20347

INCALTAMINTE DE LUCRU
categoriao2

11
MONDOPOINT

35-47

FEȚE piele nubuk | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu
rezistenţă la abraziune | BRANŢ Top Basic, respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea |
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | Fără elemente
metalice.

59

INCALTAMINTE DE LUCRU
categoriaO2

10,5

10,5

MONDOPOINT

NOU

NOU
marimi

marimi

6A21 LUSSACK O2 SRC
Pantof de lucru fără bombeu, cat. O2 conform EN ISO 20347

37-47

FEȚE piele box de bovină l CĂPTUŞEALĂ TEXELLE respirabilă, absoarbe și eliberează umiditatea,
rezistentă la abraziune l BRANŢ SOFT-BED, fabricat din poliuretan, moale și confortabil. Suprafață
generoasă cu gel din călcâi, asigură o amortizare excelentă. Antibacterian. Absoarbe și elimină
umezeala. l TALPĂ PU/TPU l LĂȚIME: 10,5 Mondopoint.

NOU

6A22 PROCK O2 SRC
Pantof de lucru fără bombeu, cat. O2 conform EN ISO 20347

A206 2455 CUPRA O2 FO SRC

37-47

FEȚE piele box de bovină l CĂPTUŞEALĂ SANY-DRY® respirabilă, absoarbe și eliberează umiditatea,
rezistentă la abraziune l BRANŢ SOFT-BED, fabricat din poliuretan, moale și confortabil. Suprafață
generoasă cu gel din călcâi, asigură o amortizare excelentă. Antibacterian. Absoarbe și elimină umezeala.
l TALPĂ PU/TPU l LĂȚIME: 10,5 Mondopoint.

NOU
marimi

Pantof de lucru fără bombeu, cat. O2 conform EN ISO 20347

36-48

FEȚE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation | TALPĂ
poliuretan dublă densitate, partea exterioară transparentă, proﬁl Slip Prevent (anti-alunecare),
injectată direct pe feţe | Incălţăminte de concepţie nouă | Functionalitate optimizată | Materiale
inovative | BRANŢ interior respirabil, antistatic, antibacterian, absoarbe umiditatea.

60

MONDOPOINT

ANTI TORSION
SUPPORT

marimi

A282 2555 COMO O2 FO SRC
Bocanc de lucru fără bombeu, cat. O2 conform EN ISO 20347

36-48

FEŢE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation | TALPĂ
poliuretan dublă densitate, partea exterioară transparentă, proﬁl Slip Prevent (anti-alunecare),
injectată direct pe feţe | Incălţăminte de concepţie nouă | Functionalitate optimizată | Materiale
inovative | BRANŢ interior respirabil, antistatic, antibacterian, absoarbe umiditatea.

NOU
marimi

marimi

A036 2040 AAREN S1

36-47

METAL
FREE

3A77 NEW AAREN S1 SRC

35-48

marimi

A020 2010CN NEW AZURE S1 SRC

36-48

Sandale de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S1 conform EN ISO 20345

Sandale de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S1 conform EN ISO 20345

Sandale de protecţie cu bombeu din compozit,
cat. S1 conform EN ISO 20345

FEŢE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ textilă |
BOMBEU metalic | TALPĂ poliuretan dublă densitate,
injectată direct pe feţe.

FEŢE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ textilă | BOMBEU
metalic | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe
feţe, antialunecare SRC.

FEŢE piele velur cu perforaţii | CĂPTUŞEALĂ textilă |
BOMBEU din compozit | TALPĂ poliuretan dublă densitate,
injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | BRANŢ gros cu
perforaţii fabricat din EVA şi textil | Fără elemente metalice.

NOU

NOU
METAL
FREE
marimi

A121 2240 MAPLE S1 SRC
Sandale de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S1 conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele naturală de bovină texturată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe
umiditatea | TALPĂ poliuretan, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | BOMBEU metalic.

magazin.renania.ro

marimi

A343 4117N NEW TORRE S1 SRC
Sandale de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S1 conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ Top Basic, respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe
umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | BOMBEU
metalic.

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS1

NOU

61

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS1p

62

NOU

NOU
marimi

marimi

3A78 NEW AAREN S1P SRC

35-48

Sandale de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie,
cat. S1P conform EN ISO 20345

FEȚE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ textilă | BOMBEU metalic | LAMELĂ antiperforaţie
din oţel | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC.

A346 4118N NEW YANTAI S1P SRC

35-47

Sandale de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie,
cat. S1P conform EN ISO 20345

FEȚE piele naturală de bovină texturată | CĂPTUŞEALĂ textilă | BRANŢ din PU antistatic, rezistent la
abraziune | BOMBEU metalic | LAMELĂ antiperforaţie din oţel | TALPĂ poliuretan dublă densitate,
injectată direct pe feţe, antialunecare SRC.

11
MONDOPOINT

NOU
A336 4106CN NEW LATINA S1P SRC

NOU
METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

35-48

A027 2013N NEW CAIRO S1P SRC

35-48

marimi

1A65 NEW-DON S1 P SRC

36-48

Sandale de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

Sandale de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

Sandale de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă
antiperforaţie, cat. S1P conform EN ISO 20345

FEŢE piele naturală de bovină texturată l CĂPTUŞEALĂ Textilă l
BRANŢ gros cu perforaţii fabricat din EVA şi textil l TALPĂ
poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe,
antialunecare SRC l BOMBEU din compozit
l LAMELĂ
antiperforaţie non-metalică | Fără elemente metalice.

FEŢE piele velur, cu perforații l CĂPTUŞEALĂ Textilă l BRANŢ
gros cu perforaţii fabricat din EVA şi textil l TALPĂ poliuretan
dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC l
BOMBEU din compozit l LAMELĂ antiperforaţie non-metalică
l Fară elemente metalice.

FEŢE piele naturală de bovină, perforată | CĂPTUŞEALĂ din
textil TEXELLE 100%, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din
EVA, nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și
confortabil. Garantează stabilitate ridicată datorită diferitelor
grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă densitate |
BOMBEU metalic | LAMELĂ antiperforaţie metalică | LĂŢIME: 11
Mondopoint |PLUS: închidere reglabilă cu arici.

NOU

A150 2287 NIKAU S1P SRC

METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

35-48

Sandale de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

FEȚE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic,
absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare
SRC | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică l Fără elemente metalice.

A344 4117NS1P NEW TORRE S1P SRC
Sandale de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

35-47

FEȚE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ Top Basic, respirabil, ergonomic,
antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe,
antialunecare SRC | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică l Fără
elemente metalice.

11
MONDOPOINT

NOU
METAL
FREE
marimi

1A60 NEW-BRENTA S1P SRC
Sandale de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie,
cat. S1P conform EN ISO 20345

36-48

FEȚE piele velur, cu perforații | CĂPTUŞEALĂ din textil TEXELLE 100%, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili speciali,
foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează stabilitate ridicată datorită
diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă densitate | BOMBEU metalic | LAMELĂ
antiperforaţie metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint | PLUS: închidere reglabilă cu arici.

magazin.renania.ro

marimi

A143 2270 SAGO S1P SRC
Sandale de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea |
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC | BOMBEU din
compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică l Calapod lat l Fără elemente metalice.

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS1p

NOU

63

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS1p

64

NOU

NOU

A144 2271 SORREL S1P SRC
Sandale de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

35-48

FEȚE Nabutek - material moale, puternic si respirabil | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic,
antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe,
antialunecare SRC | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică l Calapod lat l
Fără elemente metalice.

3A92 GALE S1P SRC

36-47

Sandale de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

FEȚE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ Bdry, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ PSD, fabricat din poliuretan, foarte respirabil, antistatic,
pre-format, moale și confortabil, oferă o stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii |
TALPĂ poliuretan dublă densitate, antialunecare SRC | BOMBEU din compozit TOP DEFENCE |
LAMELĂ antiperforaţie ShieldPRO non metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

11

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

MONDOPOINT

FIBERGLASS CAP

NOU

ARCH SUPPORT

NOU
36-48

NOU
marimi

marimi

1A44 NEW PERSIAN S1P SRC

ARCH SUPPORT

2A26 PANAMA S1P SRC

39-47

marimi

A604 BERGEN S1P SRC

36-47

Sandale de protecţie cu bombeu din ﬁbră de sticlă și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

Sandale de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

Sandale de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

FEŢE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ din
poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea,
cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili
speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil.
Garantează stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi în zona
tălpii | TALPĂ poliuretan dublă densitate | BOMBEU din ﬁbră de
sticlă, non-metalic | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică |
LĂŢIME: 11 Mondopoint.

FEŢE piele velur, perforată | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY®
100%, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă
la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte
respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează
stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii|TALPĂ
poliuretan dublă densitate|BOMBEU din compozit TOP RETURN,
non-metalic | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică| LĂŢIME:
11 Mondopoint.

FEŢE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ din
poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat
din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format,
moale și confortabil. Garantează stabilitate ridicată datorită
diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă
densitate | BOMBEU din compozit TOP RETURN, non-metalic |
LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 11
Mondopoint.

11
MONDOPOINT

ANTI TORSION
SUPPORT

NOU

NOU
marimi

marimi

1A57 NEW-BIG-FRESH S1P SRC

39-47

Sandale de protecţie cu bombeu metalic și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

FEȚE piele și textil | CĂPTUŞEALĂ din poliester respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu
rezistenţă la abraziune | BRANŢ AIR, fabricat din EVA, perforat, anatomic, antistatic, moale și
confortabil | TALPĂ poliuretan /nitril | BOMBEU metalic din oțel | LAMELĂ antiperforaţie APT
non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

2A25 PADDOCK-BLACK S1P SRC
Sandale de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

36-47

FEȚE piele box de bovină, perforată | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ COFRA SOFT, fabricat din
poliuretan moale şi confortabil, antistatic, anatomic / partea inferioară are rol de absorbant de
şocuri, oferind şi o priză bună | TALPĂ PU/TPU | BOMBEU din compozit TOP RETURN,
non-metalic | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

11
MONDOPOINT

ARCH SUPPORT

NOU

NOU
METAL
FREE
marimi

A543 ACE S1P SRC
Sandale de protecţie cu bombeu din aluminiu și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

36-47

FEȚE piele & textil BREATEX | CĂPTUŞEALĂ din poliester SPHERA 100%, antibacteriană, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ COFRA SOFT, fabricat din
poliuretan, moale și confortabil | TALPĂ PU/TPU | BOMBEU din aluminiu | LAMELĂ antiperforaţie
APT non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

magazin.renania.ro

marimi

A392 5209202 JESI S1P SRC
Sandale de protecţie cu bombeu metalic și lamelă antiperforație
metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

36-48

FEȚE piele nubuk | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation | BOMBEU metalic | LAMELĂ
antiperforaţie din oţel | TALPĂ poliuretan dublă densitate injectată direct pe feţe | BRANŢ interior
Flyﬁt antistatic | Rezistenţă mecanică mare.

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS1p

11
MONDOPOINT

65

INCALTAMINTE DE LUCRU
categoriaS1p

NOU
A210 2468 FAVIGNANA S1P SRC
Sandale de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

36-48

FEȚE piele velurată + inserţii textile l CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation l BOMBEU din
compozit l LAMELĂ antiperforaţie non-metalică l TALPĂ poliuretan dublă densitate, partea
exterioară transparentă, proﬁl Slip Prevent (anti-alunecare), injectată direct pe feţe l BRANŢ
interior respirabil, antistatic, antibacterian, absoarbe umiditatea l Fără elemente metalice.

A002 10232-00 FAVIGNANA S1P SRC
Sandale de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

36-48

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată l CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation l BOMBEU din
compozit l LAMELĂ antiperforaţie non-metalică l TALPĂ poliuretan dublă densitate, partea exterioară
transparentă, proﬁl Slip Prevent (anti-alunecare), injectată direct pe feţe l BRANŢ interior respirabil,
antistatic, antibacterian, absoarbe umiditatea l Fără elemente metalice.

NOU
marimi

A513 91192-01L MAMBO S1P SRC
Sandale de protecţie cu bombeu din aluminiu și lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele velur perforată | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation | BOMBEU din aluminiu |
LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton | TALPĂ poliuretan dublă
densitate, partea exterioară transparentă, proﬁl Slip Prevent (anti-alunecare), injectată direct pe
FEŢE | BRANŢ Soft-ﬁt, moale, tratat antimicotic şi antibacterian | Rezistenţă mecanică mare |
Confort ridicat.

66

marimi

marimi

marimi

A352 81103-03L PORTORICO S1P SRC
Sandale de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345

38-48

FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation |
BOMBEU din compozit | LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton |
TALPĂ poliuretan dublă densitate, partea exterioară transparentă, proﬁl Slip Prevent
(anti-alunecare), injectată direct pe feţe | BRANŢ interior cu formă anatomică, tratat antimicotic
şi antibacterian | Rezistenţă mecanică mare | Confort ridicat.

marimi

A037 2040O1 AAREN O1

36-47

3A76 NEW AAREN O1 SRC

METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

35-48

A021 2010CNO1 NEW AZURE O1 SRC 35-48

Sandale de lucru fără bombeu, cat. O1
conform EN ISO 20347

Sandale de lucru fără bombeu, cat. O1
conform EN ISO 20347

Sandale de lucru fără bombeu, cat. O1
conform EN ISO 20347

FEŢE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ textilă | TALPĂ
poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe | BRANŢ
gros cu perforaţii fabricat din EVA şi textil.

FEŢE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ textilă |TALPĂ
poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe,
antialunecare SRC | Protecție eﬁcace, model economic.

FEŢE piele velur cu perforaţii | CĂPTUŞEALĂ textilă | TALPĂ
poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe,
antialunecare SRC | BRANŢ gros cu perforaţii fabricat din EVA
şi textil | Fără elemente metalice.

A201 2404 MARRONE
Pantof tip sport

35-47

FEȚE piele velur | CĂPTUŞEALĂ textilă, permeabilă | TALPĂ termoplastic | BRANŢ detaşabil,
antistatic, in două straturi, cu spuma de latex / interior cu formă anatomică, tratat antimicotic şi
antibacterian | Confort ridicat.

magazin.renania.ro

marimi

A202 2405 BLU
Pantof tip sport

35-48

non safety

marimi

FEȚE piele velur | CĂPTUŞEALĂ textilă, permeabilă | TALPĂ termoplastic | BRANŢ detaşabil,
antistatic, in două straturi, cu spumă de latex / interior cu formă anatomică, tratat antimicotic şi
antibacterian | Confort ridicat.

67

INCALTAMINTE DE LUCRU

NOU

categoriao1

METAL
FREE

INCALTAMINTE DE IARNA
categoriaS3
categoriaS1P

NOU
A083 2141 PARMA S1
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S1 conform ISO EN 20345

36-47

FEŢE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ din blană sintetică pentru confort termc |
BOMBEU metalic | TALPĂ poliuretan, injectată direct pe feţe | Protecţie eﬁcace, model
economic.

NOU

A063 2114N NEW JILIN S1P CI SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie,
cat. S1P conform ISO EN 20345

FEŢE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ din blană sintetică pentru confort termic|
BOMBEU metalic | LAMELĂ antiperforaţie din oţel | TALPĂ poliuretan dublă densitate,
antialunecare SRC | Protecţie eﬁcace, confort la -17° C.

marimi

A138 2265 NEVE S3 CI SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalc și lamelă antiperforație,
cat. S3 conform EN ISO 20345

35-47

NOU
35-48

FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ blană sintetică, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic, acoperit cu blana |
TALPĂ poliuretan injectată direct pe feţe, anti-alunecare SRC | BOMBEU metalic | LAMELĂ
antiperforaţie metalică | Confort la -17 °C.

68

marimi

marimi

marimi

A140 2267 NORTH S3 CI SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic și lamelă antiperforație,
cat. S3 conform EN ISO 20345

35-48

FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ blană sintetică, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic, acoperit cu blană
|TALPĂ poliuretan , injectată direct pe feţe, anti-alunecare SRC | BOMBEU metalic | LAMELĂ
antiperforaţie metalică | Confort la -17° C.

NOU
marimi

marimi

A236 2504 RUIAN S3

36-47

6A23 HALLDOR S3 HRO CI SRC

36-48

marimi

6A24 SIGRUN S3 HRO WR CI SRC

36-48

Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

FEŢE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ din blană
sintetică pentru confort termic | BOMBEU metalic | LAMELĂ
antiperforaţie din oţel | TALPĂ poliuretan dublă densitate,
injectată direct pe feţe | BRANŢ gros cu perforaţii fabricat din
EVA şi textil, integral, detaşabil, antistatic | Rezistenţă mecanică
mare | Confort la -17° C.

FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată, netedă |
CĂPTUŞEALĂ din blană sintetică si Thinsulate B200 pentru
confort termic ridicat | BOMBEU din compozit | LAMELĂ
antiperforaţie non-metalică | TALPĂ PU/Nitril, rezistenţă la +
300°C (contact: 1 minut) | BRANŢ gros cu perforaţii fabricat din
EVA şi textil, integral, detaşabil, antistatic | Fără elemente
metalice | Rezistenţă mecanică mare | Confort la -17° C.

FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată, netedă |
CĂPTUŞEALĂ membrană impermeabilă și Thinsulate B200
pentru confort termic ridicat | BOMBEU din compozit |
LAMELĂ antiperforaţie non-metalică | TALPĂ PU/Nitril,
rezistenţă la + 300°C (contact: 1 minut) | BRANŢ gros cu
perforaţii fabricat din EVA şi textil, integral, detaşabil, antistatic
| Fără elemente metalice | Rezistenţă mecanică mare |
Confort la -17° C."

NOU
A128 2253 ICE S3 WR CI SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

NOU
METAL
FREE

METAL
FREE

marimi

marimi

35-48

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ blană sintetică & membrană
aluminizată WINTHERM®, pentru confort termic ridicat, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ WINTHERM® aluminizat respirabil, ergonomic,
antistatic, absoarbe umiditatea, excelentă izolare termică | TALPĂ poliuretan dublă densitate,
injectată direct pe feţe, anti-alunecare SRC | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie
non-metalică l Calapod lat l Fețe impermeabilizate l Fără elemente metalice.

magazin.renania.ro

categoriaS3

Bocanc de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă
antiperforaţie, cat. S3 conform ISO EN 20345

A129 2254 GLACIER S3 WR CI SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ blană sintetica & membrană
aluminizată WINTHERM®, pentru confort termic ridicat, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea,
cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ WINTHERM® aluminizat respirabil, ergonomic, antistatic,
absoarbe umiditatea, excelentă izolare termică | TALPĂ poliuretan dublă densitate injectată direct
pe feţe, anti-alunecare SRC | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică l
Calapod lat l Fețe impermeabilizate l Fără elemente metalice.

69

INCALTAMINTE DE IARNA

NOU

INCALTAMINTE DE IARNA
categoriaS3

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

FIBERGLASS CAP

1A98 NEW-URAL S3 CI SRC

38-48

Bocanc de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă antiperforaţie,
cat. S3 conform ISO EN 20345

FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ blană ecologică, termorezistentă,
respirabilă, cu rezistenţă la abraziune |BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte
respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează stabilitate ridicată datorită
diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă densitate | BOMBEU metalic |
LAMELĂ antiperforaţie metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint | PLUS: protecţie din poliuretan a
bombeului.

1A56 NEW-BARENTS S3 CI SRC

36-48

Bocanc de protecţie cu bombeu din ﬁbră de sticlă şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S3 conform ISO EN 20345

FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ blană ecologică, termorezistenţă,
respirabilă, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte
respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează stabilitate ridicată datorită
diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă densitate | BOMBEU ﬁbră de sticlă,
non-metalic | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

12

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

ARCH SUPPORT

NOU

NOU
marimi

6A25 BRATISLAV S3 CI SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

39-47

FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ blană ecologică, termorezistenţă,
respirabilă, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ COFRA SOFT, fabricat din poliuretan moale şi
confortabil, antistatic, anatomic / partea inferioară are rol de absorbant de şocuri, oferind şi o
priză bună | TALPĂ poliuretan dublă densitate | BOMBEU compozit TOP RETURN, non-metalic |
LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 12 Mondopoint.

70

marimi

marimi

marimi

2A99 ROAD GAME S3 CI SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din aluminiu și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

39-47

FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ blană sintetică, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic, acoperit cu blană |
TALPĂ poliuretan , injectată direct pe feţe, anti-alunecare SRC | BOMBEU din aluminiu |
LAMELA antiperforatie non-metalica | Confort la -17° C.

12
MONDOPOINT

ANTI TORSION
SUPPORT

ANTI TORSION
SUPPORT

NOU

NOU
marimi

marimi

1A30 MUSPELL S3 WR CI HRO SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S3 conform ISO EN 20345

39-47

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată, rezistentă la temperaturi scăzute | CĂPTUŞEALĂ textil
+ membrană aluminizată WinTerm, termorezistentă, respirabilă, cu rezistenţă la abraziune + membrană
termorezistentă Thinsulate B600| BRANŢ COLD BARRIER fabricat din poliuretan, moale și confortabil,
antistatic, anatomic, excelent izolant la temperaturi scăzute | TALPĂ PU/Nitril, rezistenţă la + 300°C (contact:
1 minut) rezistentă la -25 C | BOMBEU din compozit TOP RETURN, non-metalic | LAMELĂ
antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 12 Mondopoint | Fețe impermeabilizate WR.

6A26 GINNAR S3 WR CI HRO SRC
Cizme de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S3 conform ISO EN 20345

39-47

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată, rezistentă la temperaturi scăzute, textil CORDURA® |
CĂPTUŞEALĂ blană ecologică, termorezistentă, respirabilă, cu rezistenţă la abraziune + membrană
termorezistentă Thinsulate B600 | BRANŢ COLD BARRIER fabricat din poliuretan, moale și confortabil,
antistatic, anatomic, excelent izolant la temperaturi scăzute | TALPĂ PU/Nitril, rezistenţă la + 300°C
(contact: 1 minut) rezistenţă la -25 C | BOMBEU din compozit TOP RETURN, non-metalic | LAMELĂ
anti- perforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 12 Mondopoint | Fețe impermeabilizate WR.

METAL
FREE
marimi

A290 2566 EMPIRE S3 CI WR HRO SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S3 conform ISO EN 20345

38-48

FEȚE piele naturală hidrofobizată + membrană respirabilă impermeabilă l CĂPTUŞEALĂ Polar din
lână l BOMBEU din compozit l LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton l
TALPĂ poliuretan/cauciuc Vibram, injectată direct pe feţe l BRANŢ interior cu dublu strat termoizolant,
care asigură protecţie împotriva frigului şi a umezelii.

magazin.renania.ro

marimi

A291 2567 MONTANA S3 CI WR SRC
Cizme de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforaţie
non-metalică, cat. S3 conform ISO EN 20345

INCALTAMINTE DE IARNA
categoriaS3

12
MONDOPOINT

36-48

FEȚE piele nubuck + membrană respirabilă impermeabilă Outdry l CĂPTUŞEALĂ Polar din lână l
BOMBEU din compozit l LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistentă la peste 1100 Newton l TALPĂ
poliuretan dublă densitate, partea exterioară transparentă, proﬁl Slip Prevent (anti-alunecare),
injectată direct pe feţe l BRANŢ interior cu dublu strat termoizolant, care asigură protecţie împotriva
frigului şi a umezelii.
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INCALTAMINTE ALBA
categorias2
categorias1

icrolight

NOU
A306 2901 BELLE S1

35-47

Pantof de protecţie cu bombeu metalic, cat. S1, conform EN ISO 20345

FEŢE microﬁbră l BOMBEU metalic l TALPĂ poliuretan alb, injectată direct pe feţe l Încălţăminte
destinată industriei alimentare şi farmaceutice l MICROFIBRĂ - un material semipermeabil
antibacterian cu caracteristici superioare pielii în acest domeniu de activitate. Permite respiraţia
piciorului.

10

A155 2293 BRIE S2 SRC

35-47

Pantof de protecţie cu bombeu din compozit, cat. S2, conform EN ISO 20345

FEȚE MICROLIGHT microﬁbră hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D BREATH-TEX, tratament
antibacterian, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea | BRANŢ respirabil, ergonomic,
antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan alb, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC
BOMBEU din compozit l Fără elemente metalice l Încălţăminte destinată industriei alimentare
şi farmaceutice l MICROFIBRĂ - un material semipermeabil antibacterian cu caracteristici superioare pielii în
acest domeniu de activitate. Permite respiraţia piciorului.

11

11

MONDOPOINT MONDOPOINT

MONDOPOINT

ARCH SUPPORT

6A28 ENEA BLACK S2 SRC

NOU

NOU
40 °C

40 °C

marimi

6A27 ENEA WHITE S2 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu metalic, cat. S2, conform EN ISO 20345

35-48

FEŢE microﬁbră hidrofobizat NEWTECH | CĂPTUŞEALĂ TEXELLE 100% poliamidă, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA,
nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează stabilitate
ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan, antiderapantă, foarte usoară |
BOMBEU metalic | LĂŢIME: 10 Mondopoint (35-39), 11 Mondopoint (40-48).
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marimi

marimi

marimi

2A90 REMUS S2 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit, cat. S2, conform EN ISO 20345

36-47

FEŢE microﬁbră hidrofobizat ECOLORICA® | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%,
respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT,
fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil.
Garantează stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă
densitate, antiderapantă. | BOMBEU din compozit, non-metalic TOP RETURN | LĂŢIME: 11
Mondopoint.

METAL
FREE
marimi

A119 2225 BIELLA S2 SRC

35-48

Pantof de protecţie, cat. S2 conform EN ISO 20345

FEȚE microﬁbră XTop | CĂPTUŞEALĂ textil bacteriostatic Teklife | BOMBEU din compozit |
TALPĂ poliuretan dublă densitate | BRANȚ: anatomic, antistatic, antibacterian, capacitate mare
de absorbţie | Incălţăminte destinată industriei alimentare şi farmaceutice | Microﬁbră - un
material semipermeabil antibacterian cu caracteristici superioare pielii în acest domeniu de
activitate | Permite respiraţia piciorului.

11
MONDOPOINT

NOU

marimi

A337 4109 KRAFTKAR S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit,
cat. S3 conform EN ISO 20345

35-47

FEȚE microﬁbră hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ Top Basic, respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe
umiditatea | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie non-metalică | Fără elemente
metalice.

INCALTAMINTE ALBA
categoriaS3

NOU

40°C

marimi

15A4 TOKUI S3 CI SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit, cat. S3 conform EN ISO 20345

36-47

FEȚE microﬁbră hidrofobizat ECOLORICA® | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%,
respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ SOFT SQUARE,
fabricat din poliuretan moale, foarte confortabil, respirabil, antistatic, anatomic, antibacterial și
perforat | TALPĂ poliuretan dublă densitate, antiderapantă | BOMBEU non-metalic TOP RETURN |
LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

magazin.renania.ro
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INCALTAMINTE ALBA
categoriaS2

icrolight

NOU
marimi

marimi

A307 2902 DALE S1

35-47

Pantof de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S1, conform EN ISO 20345

FEŢE microﬁbră l BOMBEU metalic l TALPĂ poliuretan alb injectată direct pe feţe l Incălţăminte
destinată industriei alimentare şi farmaceutice l MICROFIBRĂ un material semipermeabil
antibacterian cu caracteristici superioare pielii în acest domeniu de activitate l Permite respiraţia
piciorului.

10

A156 2294 DERBY S2 SRC

FEȚE MICROLIGHT microﬁbră hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D BREATH-TEX, tratament
antibacterian, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea | BRANŢ respirabil, ergonomic,
antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan alb, injectată direct pe feţe, antialunecare SRC
BOMBEU din compozit l Fără elemente metalice

11

11

MONDOPOINT MONDOPOINT

MONDOPOINT

ARCH SUPPORT

6A30 ITACA BLACK S2 SRC

NOU

NOU
40 °C

40 °C

marimi

6A29 CADMO WHITE S2 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S2, conform EN ISO 20345

35-48

FEŢE microﬁbră hidrofobizat NEWTECH | CĂPTUŞEALĂ TEXELLE 100% poliamidă, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA,
nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează stabilitate
ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan, antiderapantă, foarte usoară |
BOMBEU metalic | LĂŢIME: 10 Mondopoint (35-39), 11 Mondopoint (40-48).

74

35-47

Pantof de protecţie cu bombeu din compozit,
cat. S2, conform EN ISO 20345

marimi

16A5 TULLUS S2 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit,
cat. S2, conform EN ISO 20345

36-48

FEŢE microﬁbră hidrofobizat ECOLORICA® | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%,
respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT,
fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil.
Garantează stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă
densitate, antiderapantă. | BOMBEU din compozit non-metalic TOP RETURN | LĂŢIME: 11
Mondopoint.

NOU
40°C

marimi

marimi

A788 HATA S3 CI SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit,
cat. S2 conform EN ISO 20345

36-48

FEȚE microﬁbră hidrofobizat ECOLORICA® | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%,
respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ SOFT SQUARE,
fabricat din poliuretan moale, foarte confortabil, respirabil, antistatic, anatomic, antibacterial și
perforat | TALPĂ poliuretan dublă densitate, antiderapantă | BOMBEU non-metalic TOP RETURN |
LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

A118 2224 VENEZIA S2 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit,
cat. S2 conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE microﬁbră XTop | CĂPTUŞEALĂ textil bacteriostatic Teklife | BOMBEU compozit | TALPĂ
poliuretan dublă densitate | BRANȚ: anatomic, antistatic, antibacterian, capacitate mare de
absorbţie | Incălţăminte destinată industriei alimentare şi farmaceutice | MICROFIBRĂ - un
material semipermeabil antibacterian cu caracteristici superioare pielii în acest domeniu de
activitate | Permite respiraţia piciorului.

INCALTAMINTE ALBA
categoriaS2

11
MONDOPOINT

METAL
FREE
marimi

A305 2900 CEDAR S2
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S2, conform EN ISO 20345

36-47

FEȚE microﬁbră l BOMBEU metalic l TALPĂ poliuretan alb injectată direct pe feţe l Incălţăminte
destinată industriei alimentare şi farmaceutice l MICROFIBRĂ - un material semipermeabil
antibacterian cu caracteristici superioare pielii în acest domeniu de activitate l Permite respiraţia
piciorului.

magazin.renania.ro

marimi

A117 2216 SNOW S2
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S2, conform EN ISO 20345

36-48

FEȚE microﬁbră | BOMBEU metalic | TALPĂ poliuretan alb injectată direct pe feţe | Încălţăminte
destinată industriei alimentare şi farmaceutice | Microﬁbră - un material semipermeabil antibacterian
cu caracteristici superioare pielii în acest domeniu de activitate | Permite respiraţia piciorului |
CĂPTUŞEALĂ blană sintetică.
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INCALTAMINTE ALBA
categoriaS2

10

icrolight

NOU

6A31 ULISSE BLACK S2 SRC

NOU
40 °C

marimi

marimi

A157 2295 CIRRUS S2 SRC

35-47

Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit,
cat. S2 conform EN ISO 20345

FEŢE MICROLIGHT microﬁbră hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D BREATH-TEX, tratament
antibacterian, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea | BRANŢ respirabil, ergonomic,
antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate injectată direct pe feţe,
anti-alunecare SRC | BOMBEU din compozit l Fără elemente metalice.

16A8 ULISSE-WHITE S2 SRC

35-48

Bocanc de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S2 conform EN ISO 20345

FEȚE microﬁbră hidrofobizat NEWTECH | CĂPTUŞEALĂ TEXELLE 100% poliamidă, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA,
nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează stabilitate
ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan, antiderapantă, foarte usoară
| BOMBEU metalic | LĂŢIME: 10 Mondopoint (35-39), 11 Mondopoint (40-48).

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

ARCH SUPPORT

NOU
40 °C

40°C

marimi

3A00 ROMULUS S2 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit,
cat. S2 conform EN ISO 20345

36-47

FEŢE microﬁbră hidrofobizat ECOLORICA® | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%,
respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT,
fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil.
Garantează stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă
densitate, antiderapantă | BOMBEU non metalic TOP RETURN | LĂŢIME: 11 Mondopoint.
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11

MONDOPOINT MONDOPOINT

marimi

3A33 SHINTAI S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit,
cat. S3, conform EN ISO 20345

39-47

FEŢE microﬁbră hidrofobizat ECOLORICA®|CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ SOFT SQUARE, fabricat din
poliuretan moale, foarte confortabil, respirabil, antistatic, anatomic, antibacterial și perforat
|TALPĂ poliuretan dublă densitate, antiderapantă | BOMBEU non-metalic TOP RETURN |
LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

NOU
marimi

marimi

A120 2226 BERGAMO S2 SRC

35-48

Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit,
cat. S2 conform EN ISO 20345

FEȚE microﬁbră XTop | CĂPTUŞEALĂ textil bacteriostatic Teklife | BOMBEU compozit | TALPĂ
poliuretan dublă densitate | BRANT: anatomic, antistatic, antibacterian, capacitate mare de
absorbţie | Incălţăminte destinată industriei alimentare şi farmaceutice | MICROFIBRĂ - un
material semipermeabil antibacterian cu caracteristici superioare pielii în acest domeniu de activitate
| Permite respiraţia piciorului.

10

A158 2296 GOUDA S2 SRC

35-48

Pantof de protecţie cu bombeu din compozit,
cat. S2 conform EN ISO 20345

FEȚE MICROLIGHT microﬁbră hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D BREATH-TEX, tratament
antibacterian, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea | BRANŢ respirabil, ergonomic,
antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate injectată direct pe feţe,
anti-alunecare SRC | BOMBEU din compozit l Fără elemente metalice.

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT MONDOPOINT

ARCH SUPPORT

6A33 LAMAR BLACK S2 SRC

NOU

NOU
40 °C

40 °C

marimi

6A32 LAMAR WHITE S2 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S2, conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE microﬁbră hidrofobizat NEWTECH | CĂPTUŞEALĂ TEXELLE 100% poliamidă, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili
speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează stabilitate ridicată
datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan, antiderapantă, foarte usoară | BOMBEU
metalic | LĂŢIME: 10 Mondopoint (35-39), 11 Mondopoint (40-48).

magazin.renania.ro

INCALTAMINTE ALBA
categoriaS2

icrolight

marimi

2A09 NUMA S2 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit,
cat. S2 conform EN ISO 20345

36-47

FEȚE microﬁbră hidrofobizat ECOLORICA® | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%,
respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat
din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează
stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă densitate,
antiderapantă | BOMBEU non-metalic TOP RETURN | LĂŢIME: 11 Mondopoint.
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INCALTAMINTE ALBA
categoriaS2

11
MONDOPOINT

NOU

NOU
40°C

2A17 OKUDEN S3 SRC

39-47

Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit,
cat. S2 conform EN ISO 20345

FEŢE microﬁbră hidrofobizat ECOLORICA® | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%,
respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ SOFT SQUARE,
fabricat din poliuretan moale, foarte confortabil, respirabil, antistatic, anatomic, antibacterial și
perforat | TALPĂ poliuretan dublă densitate, antiderapantă | BOMBEU non-metalic TOP
RETURN | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

11
MONDOPOINT

ARCH SUPPORT

NOU
40 °C

marimi

13A7 TARQUINIUS S2 WR SRC
Cizme de protecţie cu bombeu din compozit,
cat. S2 conform EN ISO 20345

39-47

FEŢE microﬁbră hidrofobizat ECOLORICA® | fără CĂPTUŞEALĂ | BRANŢ respirabil, fabricat din
EVA şi textil, antistatic, anatomic, integral. Garantează stabilitate ridicată datorită diferitelor
grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă densitate, antiderapantă | BOMBEU non-metalic
TOP RETURN | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

78

marimi

marimi

A485 86204-00 VERONA S2 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit,
cat. S2 conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE microﬁbră XTop | CĂPTUŞEALĂ textil bacteriostatic Teklife | BOMBEU compozit | TALPĂ
poliuretan dublă densitate | BRANȚ: anatomic, antistatic, antibacterian, capacitate mare de
absorbţie | Incălţăminte destinată industriei alimentare şi farmaceutice | MICROFIBRĂ - un
material semipermeabil antibacterian cu caracteristici superioare pielii în acest domeniu de
activitate | Permite respiraţia piciorului.

NOU
marimi

marimi

A316 3116 SIBARI S1

36-47

Sandale de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S1 conform EN ISO 20345

FEȚE microﬁbră | BOMBEU metalic | TALPĂ poliuretan alb injectată direct pe feţe | CĂPTUŞEALĂ
textilă | Incălţăminte destinată industriei alimentare şi farmaceutice | MICROFIBRĂ - un material
semipermeabil antibacterian cu caracteristici superioare pielii în acest domeniu de activitate |
Permite respiraţia piciorului.

10

A154 2292 SARTORI S1 SRC
Sandale de protecţie cu bombeu din compozit,
cat. S1 conform EN ISO 20345

35-47

FEȚE MICROLIGHT microﬁbră hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D BREATH-TEX, tratament
antibacterian, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea | BRANŢ respirabil, ergonomic,
antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate injectată direct pe feţe,
anti-alunecare SRC | BOMBEU din compozit l Fără elemente metalice.

11

MONDOPOINT MONDOPOINT

6A35 TALIA BLACK S1 SRC

A308 2903-N ROSLYN SB

NOU

INCALTAMINTE ALBA
categoriaS1

icrolight

40 °C

marimi

6A34 TALIA WHITE S1 SRC
Sandale de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S1 conform EN ISO 20345

35-48

FEȚE microﬁbră hidrofobizat NEWTECH | CĂPTUŞEALĂ TEXELLE 100% poliamidă, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili
speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează stabilitate ridicată
datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan, antiderapantă, foarte usoară | BOMBEU
metalic | LĂŢIME: 10 Mondopoint (35-39), 11 Mondopoint (40-48).

magazin.renania.ro

marimi

A308 2903-A ROSLYN SB
Sabot de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S1, conform EN ISO 20345

35-47

FEȚE microﬁbră l BOMBEU metalic l TALPĂ poliuretan alb injectată direct pe feţe l Incălţăminte
destinată industriei alimentare şi farmaceutice l MICROFIBRĂ - un material semipermeabil antibacterian
cu caracteristici superioare pielii în acest domeniu de activitate l Permite respiraţia piciorului.
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INCALTAMINTE ALBA
categoriaSb

11
MONDOPOINT

ARCH SUPPORT

icrolight

NOU

NOU

marimi

marimi

A153 2291 RICOTTA SB SRC
Sabot de protecţie cu bombeu din compozit,
cat. SB conform EN ISO 20345

35-47

FEŢE MICROLIGHT microﬁbră hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D BREATH-TEX, tratament
antibacterian, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea | BRANŢ respirabil, ergonomic,
antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan alb injectată direct pe feţe, anti-alunecare
SRC | BOMBEU din compozit.

NOU

A564 ANCUS SB SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S2 conform EN ISO 20345

Sabot de protecţie cu bombeu din compozit,
cat. SB conform EN ISO 20345

NOU
36-47

FEŢE polimer E-Tech™ foarte ușor | CĂPTUŞEALĂ - necăptușit | BRANŢ respirabil, antistatic,
pre-format, moale și confortabil | TALPĂ Grip-Safe® din cauciuc, aderență ridicată | BOMBEU
non-metalic din compozit | Oriﬁcii pentru aerisire, special concepute pentru a preveni
penetrarea lichidelor în interior | Baretă ajustabilă | Călcâi închis pentru a menține piciorul în
poziție corectă.

80

36-47

FEȚE microﬁbră hidrofobizat ECOLORICA® | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%,
respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT,
fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil.
Garantează stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă
densitate, antiderapantă | BOMBEU non-metalic TOP RETURN | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

marimi

A729 EZIPROTEKTA SB SRC

40 °C

marimi

A487 86207-00 PADOVA SB A E SRC
Sabot de protecţie cu bombeu din compozit,
cat. SB conform EN ISO 20345

35-48

FEŢE microﬁbră XTop | CĂPTUŞEALĂ necăptusit | BOMBEU compozit | TALPĂ poliuretan
dublă densitate | BRANȚ: anatomic, antistatic, antibacterian, capacitate mare de absorbţie |
Incălţăminte destinată industriei alimentare şi farmaceutice | MICROFIBRĂ - un material
semipermeabil, antibacterian cu caracteristici superioare pielii în acest domeniu de activitate |
Permite respiraţia piciorului.

NOU

NOU
marimi

marimi

A104 2160 MARABU SRC
Sabot de lucru cu talpă ergonomică

35-46

FEȚE piele naturală de bovină, perforate pentru o mai bună aerisire a piciorului | CĂPTUŞEALĂ piele
| TALPĂ poliuretan | Incălţăminte comodă şi uşoară, destinată industriei alimentare, farmaceutice
sau spitalelor | TALPĂ cu formă ergonomică, anti-alunecare SRC.

A105 2161 BARIA SRC
Sabot de lucru cu talpă ergonomică

35-46

FEȚE piele naturală de bovină, perforate pentru o mai bună aerisire a piciorului | CĂPTUŞEALĂ
piele | TALPĂ poliuretan | Incălţăminte comodă şi uşoară, destinată industriei alimentare,
farmaceutice sau spitalelor | TALPĂ cu formă ergonomică, anti-alunecare SRC.

A091 2151 ADRIA BLUE

marimi

A084 2150 MARBELLA
Sabot de lucru cu talpă ergonomică

35-46

FEȚE piele naturală de bovină, perforate pentru o mai bună aerisire a piciorului | CĂPTUŞEALĂ piele
| TALPĂ poliuretan | Incălţăminte comodă şi uşoară, destinată industriei alimentare, farmaceutice
sau spitalelor | TALPĂ cu formă ergonomică.

magazin.renania.ro

INCALTAMINTE ALBA
categoria non safety

A106 2161B BARIA BLUE SRC

marimi

A090 2151 ADRIA
Sabot de lucru cu talpă ergonomică

35-46

FEȚE piele naturală de bovină, perforate pentru o mai bună aerisire a piciorului | CĂPTUŞEALĂ piele
| TALPĂ poliuretan | Incălţăminte comodă şi uşoară, destinată industriei alimentare, farmaceutice
sau spitalelor | TALPĂ cu formă ergonomică.

81

INCALTAMINTE ALBA
categoria non safety

marimi

marimi

A098 2152I NEW ARIANA
Sabot de lucru cu talpă ergonomică
cat. non safety

35-46

FEŢE piele naturală de bovină, perforate pentru o mai bună aerisire a piciorului | CĂPTUŞEALĂ
piele | TALPĂ poliuretan | Incălţăminte comodă şi uşoară, destinată industriei alimentare,
farmaceutice sau spitalelor | TALPĂ cu formă ergonomică.

A095 2152 ARIANA
Sabot de lucru cu talpă ergonomică
cat. non safety

FEȚE piele naturală de bovină, perforate pentru o mai bună aerisire a piciorului | CĂPTUŞEALĂ
piele | TALPĂ poliuretan | Incălţăminte comodă şi uşoară, destinată industriei alimentare,
farmaceutice sau spitalelor| TALPĂ cu formă ergonomică.

A281 2551 GRANADA BLU

A205 2451 MALAGA BLU

NOU

NOU
marimi

A126 2251 MALAGA
Sabot de lucru cu talpă ergonomică
cat. non safety

35-39

FEŢE piele naturală de bovină, perforate pentru o mai bună aerisire a piciorului | CĂPTUŞEALĂ
piele | TALPĂ poliuretan | Incălţăminte comodă şi uşoară, destinată industriei alimentare,
farmaceutice sau spitalelor | BRANȚ anatomic | Confort ridicat.

82

36-47

marimi

A173 2351 GRANADA
Sabot de lucru cu talpă ergonomică
cat. non safety

40-46

FEŢE piele naturală de bovină, perforate pentru o mai bună aerisire a piciorului | CĂPTUŞEALĂ
piele | TALPĂ poliuretan | Incălţăminte comodă şi uşoară, destinată industriei alimentare,
farmaceutice sau spitalelor | BRANȚ anatomic | Confort ridicat.

NOU

icrolight

NOU
marimi

marimi

6A36 TOP DERBY S2 ESD SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit, cat. S2 conform EN ISO 20345
şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

35-47

FEȚE MICROLIGHT microﬁbră hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D BREATH-TEX, tratament
antibacterian, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea | BRANŢ respirabil, ergonomic,
antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe,
antia-lunecare SRC | BOMBEU din compozit l Fără elemente metalice.
* La cerere se pot produce pe culoare alba sau O1

NOU

6A37 PROFI SLIPPER S2 ESD SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit, cat. S2 conform EN ISO 20345
şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

35-47

FEȚE MICROLIGHT microﬁbră hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D BREATH-TEX, tratament
antibacterian, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea | BRANŢ respirabil, ergonomic,
antistatic, absoarbe umiditatea TALPĂ poliuretan dublă densitate injectată direct pe feţe,
anti-alunecare SRC | BOMBEU din compozit, rezistent la 200 Joule | Fără elemente metalice.
* La cerere se pot produce pe culoare alba sau O1

NOU
METAL
FREE
marimi

A581 ARRIVA-930 S2 ESD SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit, cat. S2 conform EN ISO 20345
şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

35-48

FEȚE MICRO PRO microﬁbră hidrofobizată 2,2 mm | CĂPTUŞEALĂ textilă CLIMAX, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea | BRANŢ ESD ZERO anti-baterian, respirabil, absoarbe umiditatea
| TALPĂ poliuretan dublă densitate injectată direct pe feţe, anti-alunecare SRC | BOMBEU metalic.

magazin.renania.ro

marimi

A659 CEDRO S2 ESD SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit, cat. S2 conform EN ISO 20345
şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

35-48

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată, netedă | CĂPTUŞEALĂ textilă, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea | BRANŢ respirabil, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate,
injectată direct pe feţe, anti-alunecare SRC | BOMBEU compozit.

INCALTAMINTE SPECIALA-ESD
categoriaS2

icrolight

83

INCALTAMINTE SPECIALA-ESD
categoriaS1p

84

NOU

NOU
marimi

marimi

6A38 OYA S1P ESD SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație non-metalică,
cat. S1P conform EN ISO 20345 şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

35-48

FEȚE piele velur | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu
rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ
poliuretan dublă densitate injectată direct pe feţe, anti-alunecare SRC | BOMBEU din compozit |
LAMELĂ antiperforaţie non-metalică l Fără elemente metalice.

6A39 SHANGO S1P ESD SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație non-metalică,
cat. S1P conform EN ISO 20345 şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

FEȚE piele velur | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la
abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă
densitate injectată direct pe feţe, anti-alunecare SRC | BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie
non-metalică l Fără elemente metalice.

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

ANTI TORSION
SUPPORT

NOU

35-48

ANTI TORSION
SUPPORT

NOU

NOU
METAL
FREE
marimi

marimi

17A2 VANIR S1P ESD SRC

36-47

Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345
şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1
FEŢE piele velur perforată & textil BREATEX | CĂPTUŞEALĂ din
poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ TOP COMFORT ESD,
fabricat din poliuretan, moale și confortabil / partea inferioară are rol
de absorbant de șocuri, oferind și o priză bună / partea superioară
absoarbe umezeala, menținând piciorul uscat | TALPĂ PU/PU |
BOMBEU non-metalic TOP RETURN | LAMELĂ antiperforaţie
APT non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint l Fără elemente metalice.

marimi

35-48

36-47
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345
şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

Pantof de protecţie cu bombeu din aluminiu și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S1P conform EN ISO 20345
şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

FEŢEFEŢE piele naturală de bovină si textil respirabil Dry-Tech |
CĂPTUŞEALĂ Bdry, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea,
cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ PSD, fabricat din poliuretan,
foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil, oferă o
stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ
poliuretan dublă densitate, anti-alunecare SRC | BOMBEU compozit
XL TOP DEFENCE | LAMELĂ antiperforaţie ShieldPRO non-metalică |
LĂŢIME :11 Mondopoint.

FEŢE piele velur perforată & textil BREATEX | CĂPTUŞEALĂ din
poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ COFRA SOFT ESD,
fabricat din poliuretan, moale și confortabil / partea inferioară are rol
de absorbant de șocuri, oferind și o priză bună / partea superioară
absoarbe umezeala, menținând piciorul uscat | TALPĂ PU/TPU |
BOMBEU din aluminiu | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică
LĂŢIME: 11 Mondopoint l Fără elemente metalice.

3A94 LION S1P ESD SRC

A944 KRESS S1P ESD SRC

11
MONDOPOINT

CEI EN 61340-5-1

ANTI TORSION
SUPPORT

NOU

NOU
marimi

marimi

A745 FOXTROT-GREY S1P ESD SRC

36-48

Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație non-metalică,
cat. S1P conform EN ISO 20345 şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

FEȚE textil AIRFREEDOM şi syntetic MICROTECH | CĂPTUŞEALĂ din poliester 100%, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ COFRA SOFT ESD, fabricat
din poliuretan, moale și confortabil / partea inferioară are rol de absorbant de șocuri, oferind și o
priză bună / partea superioară absoarbe umezeala, menținând piciorul uscat | TALPĂ PU/TPU |
BOMBEU din compozit | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint l
Fără elemente metalice.

A935 KAYAK BLACK S1P ESD SRC

FEȚE textil foarte respirabil & microﬁbră | CĂPTUȘEALĂ din poliester SUMMER 100%,
respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANȚ EVANIT,
fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil |
TALPĂ EVA/TPU | BOMBEU din aluminiu | LAMELĂ anti-perforaţie APT non-metalică |
LĂȚIME: 11 Mondopoint.

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

ANTI TORSION
SUPPORT

NOU

ANTI TORSION
SUPPORT

NOU
marimi

3A51 HYMIR S3 ESD SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație non-metalică,
cat. S3 conform EN ISO 20345 şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

36-47

FEȚE piele box de bovină si textil | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ TOP COMFORT ESD, fabricat
din poliuretan, moale și confortabil / partea inferioară are rol de absorbant de șocuri, oferind și o priză
bună / partea superioară absoarbe umezeala, menținând piciorul uscat | TALPĂ PU/PU | BOMBEU
din compozit non-metalic TOP RETURN | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 11
Mondopoint l Fără elemente metalice.

magazin.renania.ro

36-47

Pantof de protecţie cu bombeu din aluminiu și lamelă anti-perforație non-metalică,
cat. S1P, EN ISO 20345 şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

marimi

6A40 SIGURTH S3 ESD SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație non-metalică,
cat. S3 conform EN ISO 20345 şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

39-47

FEȚE piele box de bovină şi textil | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ TOP COMFORT ESD, fabricat
din poliuretan, moale și confortabil / partea inferioară are rol de absorbant de șocuri, oferind și o priză
bună / partea superioară absoarbe umezeala, menținând piciorul uscat | TALPĂ PU/PU | BOMBEU
din compozit non-metalic TOP RETURN | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 11
Mondopoint l Fără elemente metalice.

INCALTAMINTE SPECIALA-ESD
categoriaS1P
categoriaS3

11
MONDOPOINT

85

INCALTAMINTE SPECIALA-ESD
categoriaS3

86

NOU

NOU
marimi

marimi

A472 82149-16 CAPRI S3 ESD SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație non-metalică,
cat. S3 conform EN ISO 20345 şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

36-48

FEŢE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation | BOMBEU din
compozit | LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton | TALPĂ
poliuretan dublă densitate, proﬁl Slip Prevent (anti-alunecare), injectată direct pe fete | BRANŢ
interior cu formă anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian | Rezistenţă mecanică mare |
Confort ridicat.

NOU

A512 91186-10 BLUES S3 ESD SRC
Pantof de protecţie cu bombeu de aluminiu și lamelă anti-perforație non-metalică,
cat. S3, EN ISO 20345 şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

FEȚE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ Resinstex ESD textilă | BOMBEU din
aluminiu | LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton | TALPĂ poliuretan
dublă densitate, proﬁl Slip Prevent (anti-alunecare), injectată direct pe fete | BRANŢ interior cu
formă anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian | Rezistenţă mecanică mare | Confort ridicat.

NOU
marimi

A519 91328-01 CUBAN S1P ESD SRC
Pantof de protecţie cu bombeu de aluminiu și lamelă anti-perforație non-metalică,
cat. S1P, EN ISO 20345 şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

35-48

35-48

FEŢE microﬁbră cu aspect velur, perforată | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation | BOMBEU
din aluminiu | LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton | TALPĂ
poliuretan dublă densitate, proﬁl Slip Prevent (anti-alunecare), injectată direct pe fete | BRANŢ
interior cu formă anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian | Rezistenţă mecanică mare |
Confort ridicat.

marimi

3A46 91370-00 CUBAN HIGH S3 ESD SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu de aluminiu și lamelă anti-perforație non-metalică,
cat. S3, EN ISO 20345 şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

35-48

FEŢE microﬁbră cu aspect velur, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation |
BOMBEU din aluminiu | LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton |
TALPĂ poliuretan dublă densitate, proﬁl Slip Prevent (anti-alunecare), injectată direct pe FEŢE |
BRANŢ interior cu formă anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian | Rezistenţă mecanică
mare | Confort ridicat.

NOU
marimi

marimi

A035 20273-00 RUSH S3 ESD SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație non-metalică,
cat. S3 conform EN ISO 20345 şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

38-48

FEȚE din microﬁbră l CĂPTUŞEALĂ textilă aerată, 3D Air+Coolmax+Amicor l BRANŢ interior cu
formă anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian Clima-Fit l TALPĂ PU-TPU-VIBRAM® l BOMBEU
din compozit l LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton l Fără elemente
metalice.

A034 20272-00 SPRINT S3 ESD SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă antiperforație non-metalică,
cat. S3, conform EN ISO 20345 şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

38-48

FEȚE din microﬁbră l CĂPTUŞEALĂ textilă aerată, 3D Air+Coolmax+Amicor l BRANŢ interior cu
formă anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian Clima-Fit l TALPĂ PU-TPU-VIBRAM® l
BOMBEU din compozit l LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton l Fără
elemente metalice.

11
MONDOPOINT

CEI EN 61340-5-1

ARCH SUPPORT

NOU

NOU
marimi

6A41 TOP STATIC S1 ESD SRC
Sandale de protecţie cu bombeu din compozit, cat. S1 conform
EN ISO 20345: 2011 şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

35-48

FEȚE MICROLIGHT microﬁbră hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D BREATH-TEX, tratament
antibacterian, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea | BRANŢ respirabil, ergonomic,
antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe,
anti-alunecare SRC | BOMBEU din compozit l Fără elemente metalice.

magazin.renania.ro

40°C

marimi

3A29 SERVIUS S1 ESD SRC
Sandale de protecţie cu bombeu din compozit, cat. S1 conform
EN ISO 20345:2011 şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

36-47

FEȚE microﬁbră hidrofobizat ECOLORICA® | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%,
respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ COFRA SOFT ESD,
fabricat din poliuretan, moale și confortabil / partea inferioară are rol de absorbant de șocuri, oferind
și o priză bună / partea superioară absoarbe umezeala, menținând piciorul uscat | TALPĂ PU/PU |
BOMBEU din compozit non-metalic TOP RETURN | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică |
LĂŢIME: 11 Mondopoint l Fără elemente metalice.

INCALTAMINTE SPECIALA-ESD
categorias3
categorias1

CEI EN 61340-5-1

87

INCALTAMINTE SPECIALA-ESD
categoriaS1p

88

11
MONDOPOINT

CEI EN 61340-5-1

NOU

NOU
marimi

marimi

A973 LUCIUS S1 ESD SRC

36-47

Sandale de protecţie cu bombeu de aluminiu, cat. S1, EN ISO 20345 şi
protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

FEŢE microﬁbră | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ COFRA SOFT ESD, fabricat din
poliuretan, moale și confortabil / partea inferioară are rol de absorbant de șocuri, oferind și o
priză bună / partea superioară absoarbe umezeala, menținând piciorul uscat | TALPĂ PU/TPU |
BOMBEU aluminiu | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

6A42 AZAKA S1P ESD SRC

35-48

Sandale de protecţie cu bombeu compozit și lamelă anti-perforație non-metalică,
cat. S1P, EN ISO 20345 şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

FEȚE piele velur | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu
rezistenţă la abraziune | BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ
poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, anti-alunecare SRC | BOMBEU din compozit
| LAMELĂ antiperforaţie non-metalică | Fără elemente metalice.

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

ANTI TORSION
SUPPORT

CEI EN 61340-5-1

marimi

A785 GUTTORM S1P ESD SRC
Sandale de protecţie cu bombeu compozit și lamelă anti-perforație non-metalică,
cat. S1P, EN ISO 20345 şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

36-47

FEŢE piele naturală de bovină, netedă, perforată | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY®
100%, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ COFRA
SOFT ESD, fabricat din poliuretan, moale și confortabil / partea inferioară are rol de absorbant de
șocuri, oferind și o priză bună / partea superioară absoarbe umezeala, menținând piciorul uscat
| TALPĂ PU/TPU | BOMBEU non-metalic TOP RETURN | LAMELĂ antiperforaţie APT
non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint l Fără elemente metalice.

marimi

A689 DAVENPORT-LIME S1P ESD SRC
Sandale de protecţie cu bombeu de aluminiu și lamelă anti-perforație non-metalică,
cat. S1P, EN ISO 20345 şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

39-47

FEŢE piele naturală de bovină, netedă, perforată | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY®
100%, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ COFRA
SOFT ESD, fabricat din poliuretan, moale și confortabil / partea inferioară are rol de absorbant de
șocuri, oferind și o priză bună / partea superioară absoarbe umezeala, menținând piciorul uscat
| TALPĂ PU/TPU | BOMBEU aluminiu| LAMELĂ antiperforaţie APT non- metalică | LĂŢIME: 11
Mondopoint.

NOU
marimi

marimi

A514 91192-04 MAMBO S1P ESD SRC
Sandale de protecţie cu bombeu de aluminiu și lamelă anti-perforație non-metalică,
cat. S1P, EN ISO 20345 şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1
;

35-48

FEȚE nubuk Hydrotech | CĂPTUŞEALĂ Resinstex ESD textilă | BOMBEU din aluminiu | LAMELĂ
anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton | TALPĂ poliuretan dublă densitate, proﬁl
Slip Prevent (anti-alunecare), injectată direct pe fete | BRANŢ interior cu formă anatomică, tratat
antimicotic şi antibacterian | Rezistenţă mecanică mare | Confort ridicat.

A521 91355-00 MENEITO S1P ESD SRC
Sandale de protecţie cu bombeu de aluminiu și lamelă anti-perforație non-metalică,
cat. S1P, EN ISO 20345 şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

38-48

FEȚE microﬁbră cu aspect velur, perforată | CĂPTUŞEALĂ aerată 3D Air circulation | BOMBEU
din aluminiu | LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton | TALPĂ
poliuretan dublă densitate, proﬁl Slip Prevent (anti-alunecare), injectată direct pe fete | BRANŢ
interior cu formă anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian | Rezistenţă mecanică mare |
Confort ridicat.

icrolight

A578 ARNO-901 OB SRC

NOU

NOU
marimi

6A43 AIRING CLOG SB ESD SRC
Sabot de protecţie cu bombeu compozit, cat. SB, EN ISO 20345 şi
protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

35-48

FEȚE MICROLIGHT microﬁbră hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă 3D BREATH-TEX, tratament
antibacterian, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea | BRANŢ respirabil, ergonomic,
antistatic, absoarbe umiditatea | TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe,
anti-alunecare SRC | BOMBEU din compozit l Fără elemente metalice.

magazin.renania.ro

marimi

A579 ARNO-901-SB ESD SRC
Sabot de protecţie cu bombeu metalic, cat. SB, EN ISO 20345 şi
protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

35-48

FEȚE MICRO PRO microﬁbră hidrofobizată 2,2 mm | CĂPTUŞEALĂ textilă CLIMAX, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea| BRANŢ ESD ZERO anti-baterian, respirabil, absoarbe umiditatea
| TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe, anti-alunecare SRC | BOMBEU metalic.

INCALTAMINTE SPECIALA-ESD
categoriaS1P
categoriaSb

NOU

89

INCALTAMINTE SPECIALA-ESD
categorias1
categoriaOb

90

NOU

NOU
marimi

marimi

A100 2153ESD ARIANA ESD OB SRC

35-46

Sabot de lucru , cat. OB, EN ISO 20347 şi
protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

FEŢE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ piele | TALPĂ poliuretan | Incălţăminte comodă
şi uşoară feţe perforate pentru o mai bună aerisire a piciorului | TALPĂ cu formă ergonomică,
anti-alunecare SRC.

10
MONDOPOINT

NOU
marimi

A778 GOLDEN S1 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu metalic, cat. S1, EN ISO 20345
şi protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

39-47

FEŢE piele naturală | CĂPTUŞEALĂ piele respirabilă şi rezistentă la abraziune | BRANŢ din
piele pe jumătate din lungimea branţului, şi cu suport pentru călcâi | TALPĂ poliuretan
monodensitate | BOMBEU metalic | LĂŢIME: 10 Mondopoint.

A097 2152ESD ARIANA ESD OB SRC
Sabot de lucru , cat. OB, EN ISO 20347 şi
protecţie antielectrostatică conform EN 61340-5-1

35-46

FEȚE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ piele | TALPĂ poliuretan | Incălţăminte comodă
şi uşoară feţe perforate pentru o mai bună aerisire a piciorului | TALPĂ cu formă ergonomică,
anti-alunecare SRC.

NOU
marimi

marimi

A407 53148-00 PAOLA S2 SRC

36-42

Bocanc de protecţie cu bombeu compozit,
cat. S2, conform EN ISO 20345;

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată l CĂPTUŞEALĂ textilă aerată, 3D Air l BRANŢ interior
cu formă anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian Blow-Fit l TALPĂ PU/PU anti-alunecare SRC l
BOMBEU din compozit.

10

A406 53147-00 PRISCILLA S2 SRC

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată l CĂPTUŞEALĂ textilă aerată, 3D Air l BRANŢ
interior cu formă anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian Blow-Fit l TALPĂ PU/PU
anti-alunecare SRC l BOMBEU din compozit.

ARCH SUPPORT

10

MONDOPOINT

NOU
marimi

6A44 BEATRICE S3 SRC

35-41

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată, netedă | CĂPTUŞEALĂ piele, respirabilă, absoarbe și
eliberează umiditatea, rezistentă la abraziune | BRANŢ din piele, cu element amortizant la calcâi |
TALPĂ PU/PU| BOMBEU din aluminiu | LAMELĂ antiperforaţie APT, non-metalică | LĂŢIME: 10
Mondopoint.

magazin.renania.ro

ARCH SUPPORT

MONDOPOINT

NOU
Pantof de protecţie cu bombeu din aluminiu și lamelă anti-perforație
non-metalică, cat. S3, conform EN ISO 20345;

36-42

Pantof de protecţie cu bombeu compozit, cat. S2, conform EN ISO 20345;

marimi

A713 ELAINE S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din aluminiu și lamelă anti-perforație
non-metalică, cat. S3, conform EN ISO 20345;

35-41

INCALTAMINTE DE DAMA
categorias2
categorias3

NOU

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată, netedă | CĂPTUŞEALĂ piele, respirabilă, absoarbe și
eliberează umiditatea, rezistentă la abraziune | BRANŢ din piele, cu element amortizant la calcâi |
TALPĂ PU/PU| BOMBEU din aluminiu | LAMELĂ antiperforaţie APT, non-metalică | LĂŢIME: 10
Mondopoint.

91

INCALTAMINTE DE DAMA
categorias1
categorias3

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

NOU

NOU

1A16 MONNALISA S3 SRC

35-41

Pantof de protecţie cu bombeu din aluminiu și lamelă
anti-perforație non-metalică, cat. S3, conform EN ISO 20345;

FEŢE piele nubuk | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ COFRA SOFT, fabricat din poliuretan
moale şi confortabil, antistatic, anatomic / partea inferioară are rol de absorbant de şocuri,
oferind şi o priză bună | TALPĂ PU/TPU | BOMBEU din aluminiu | LAMELĂ antiperforaţie APT,
non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

A558 ALICE S3 SRC

35-41

Pantof de protecţie cu bombeu din aluminiu și lamelă
anti-perforație non-metalică, cat. S3, conform EN ISO 20345;

FEȚE piele nubuk | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ COFRA SOFT, fabricat din poliuretan
moale şi confortabil, antistatic, anatomic / partea inferioară are rol de absorbant de şocuri, oferind
şi o priză bună | TALPĂ PU/TPU | BOMBEU din aluminiu | LAMELĂ antiperforaţie APT, nonmetalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

10

9

MONDOPOINT

MONDOPOINT

ARCH SUPPORT

NOU

NOU
marimi

A773 GIUDITTA S1 P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din aluminiu și lamelă
anti-perforație non-metalică, cat. S1P, conform EN ISO 20345;

35-41

FEŢE piele naturală de bovină, velur & textil | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%,
respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ din piele, cu
element amortizant la calcâi | TALPĂ PU/PU | BOMBEU din aluminiu | LAMELĂ antiperforaţie
APT, non-metalică | LĂŢIME: 10 Mondopoint.

92

marimi

marimi

marimi

1AO1 MELANIE S1 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S1, conform EN ISO 20345;

35-42

FEŢE piele naturală de bovină, netedă & textil | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%,
respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ din piele, cu
element amortizant la calcâi | TALPĂ PU monodensitate foarte ușor | BOMBEU metalic |
LĂŢIME: 9 Mondopoint.

ARCH SUPPORT

NOU

NOU
marimi

marimi

A990 MARGARET S1P SRC
Sandale de protecţie cu bombeu din aluminiu și lamelă
anti-perforație non-metalică, cat. S1P, conform EN ISO 20345;

35-41

FEȚE piele nubuk | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ din piele, cu element amortizant la calcâi
| TALPĂ PU/PU| BOMBEU din aluminiu | LAMELĂ antiperforaţie APT, non-metalică | LĂŢIME: 10
Mondopoint.

6A45 53146-00 LISA S1 SRC

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată l CĂPTUŞEALĂ textilă aerată, 3D Air l BRANŢ
interior cu formă anatomică, tratat antimicotic şi antibacterian Blow-Fit l TALPĂ PU/PU
anti-alunecare SRC l BOMBEU din compozit, rezistent la 200 Joule.

9

10,5

MONDOPOINT

MONDOPOINT

NOU

NOU
marimi

A712 EDWIGE S1 SRC
Sandale de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S1, conform EN ISO 20345;

35-42

FEȚE piele naturală de bovină, netedă | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ din piele, cu element
amortizant la calcâi | TALPĂ PU monodensitate foarte ușor | BOMBEU metalic | LĂŢIME: 9
Mondopoint.

magazin.renania.ro

36-42

Sandale de protecţie cu bombeu compozit,
cat. S1, conform EN ISO 20345;

marimi

A965 LIZ BLUE S1 SRC
Sandale de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S1, conform EN ISO 20345;

INCALTAMINTE DE DAMA
categoriaS1

10
MONDOPOINT

35-42

FEȚE piele nubuk l CĂPTUŞEALĂ piele, respirabilă, absoarbe și eliberează umiditatea, rezistentă la
abraziune l BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format,
moale și confortabil. Garantează stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii l TALPĂ
PU/PU anti-alunecare SRC l BOMBEU metalic | LĂŢIME: 10 Mondopoint (35-39) 11 Mondopoint
(40-42).

93

INCALTAMINTE PENTRU SUDORI
categoriaS3

94

NOU

10

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

NOU
marimi

marimi

A038 2053 WELDSTAR S3 HRO SRC

39-47

Bocanc de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă
antiperforaţie,cat. S3 conform EN ISO 20345

FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ textilă | BOMBEU metalic |
LAMELĂ antiperforaţie din oţel | TALPĂ PU/ cauciuc rezistenţă la +300°C (contact 1 min.) |
BRANŢ gros cu perforaţii fabricat din EVA şi textil, integral, detaşabil | Rezistenţă mecanică mare.

6A46 MARTE-UK S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă
antiperforaţie, cat. S3 conform EN ISO 20345

39-47

FEȚE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ din textil TEXELLE 100%, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA,
nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează stabilitate
ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă densitate | BOMBEU
metalic | LAMELĂ antiperforaţie metalică | LĂŢIME: 10,5 Mondopoint | Acoperire șireturi cu
închidere prin cataramă.

11
MONDOPOINT

FIBERGLASS CAP

NOU

NOU
marimi

6A47 NEW-VIGO S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din ﬁbră de sticlă și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

39-47

FEŢE piele naturală de bovină, texturată | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%,
respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT,
fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil.
Garantează stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă
densitate | BOMBEU din ﬁbră de sticlă | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME:
11 Mondopoint.

marimi

AO39 2054 WELDER S3 HRO SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă
antiperforaţie, cat. S3 conform EN ISO 20345

37-48

FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată | fără CĂPTUŞEALĂ | BRANŢ Top Basic, respirabil,
ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea | BOMBEU metalic | LAMELĂ antiperforaţie din oţel
| TALPĂ PU/ cauciuc rezistenţă la +300°C (contact 1 min.) | Fețe cusute cu ață kevlar | Rezistenţă
mecanică mare.

11

12

MONDOPOINT

MONDOPOINT

ANTI TORSION
SUPPORT

ANTI TORSION
SUPPORT

NOU

NOU
marimi

marimi

1A08 SOLDER-BIS S3 HRO SRC

39-48

Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

FEȚE piele hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ TEXELLE 100% poliamidă, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil,
antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi
în zona tălpii | TALPĂ poliuretan/ cauciuc nitrilic rezistenţă la +300⁰ C (contact timp de 1 minut) | BOMBEU
non-metalic | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 10 Mondopoint (marimea 39) - 11
Mondopoint (marimi 40-48).

6A48 FUSE S3 HRO SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

40-47

FEȚE piele hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil,
antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi
în zona tălpii | TALPĂ poliuretan / cauciuc nitrilic rezistenţă la +300⁰ C (contact timp de 1 minut) | BOMBEU
non-metalic TOP RETURN | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 12 Mondopoint.

12
MONDOPOINT

ANTI TORSION
SUPPORT

NOU

NOU
marimi

6A49 SCILIAR S3 HI CI HRO SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

40-47

FEȚE piele hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ TEXELLE 100% poliamidă, respirabilă, absoarbe şi
eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ HEAT BARRIER, fabricat din poliuretan
moale, antistatic, anatomic, izolează excelent impotriva căldurii | TALPĂ Nitril monobloc lipită și
cusută, rezistentă la + 300°C (contact: 1 minut) | BOMBEU din compozit non-metallic TOP RETURN |
LAMELĂ antiperforaţi : APT non- metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

magazin.renania.ro

marimi

3A65 80143-00 WELD S3 HRO SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

38-48

FEȚE piele box de bovină l CĂPTUŞEALĂ textilă aerată, 3D Air l BRANŢ interior cu formă anatomică,
tratat antimicotic şi antibacterian Fly-Fit l TALPĂ PU-VIBRAM® rezistenţă la +300⁰ C (contact timp de
1 minut) l BOMBEU din compozit l LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k), rezistenţă la peste 1100 Newton.

INCALTAMINTE PENTRU SUDORI
categoriaS3

10
MONDOPOINT

95

metatarsală

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS3

96

11

12

MONDOPOINT

MONDOPOINT

ANTI TORSION
SUPPORT

ARCH SUPPORT

marimi

marimi

A676 COVER-UK S3 M SRC

40-48

Bocanc de protecţie cu bombeu metalic și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%,
respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziun | BRANŢ EVANIT, fabricat din
EVA, nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează
stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan dublă densitate |
BOMBEU metalic | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | Protecție metatarsală 100 J | Sistem
desiretare rapidă CLIP DUCK® | LĂŢIME 11 Mondopoint.

A576 ARMOR S3 M HRO SRC

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%,
respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziun | BRANŢ EVANIT, fabricat din
EVA, nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil; stabilitate ridicată
datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ poliuretan / cauciuc nitrilic rezistenţă la +300⁰
C (contact timp de 1 minut) | BOMBEU non-metalic TOP Return | LAMELĂ antiperforaţie APT nonmetalică | Protecție metatarsală 100 J | Sistem desiretare rapidă CLIP DUCK®| LĂŢIME: 12 Mondopoint.

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

ANTI TORSION
SUPPORT

ARCH SUPPORT

marimi

A687 DARWEN-UK S3 M HI CI HRO SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

40-47

Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

40-47

FEŢE piele box de bovină | CĂPTUŞEALĂ SANYDRY® respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, rezistentă la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte
respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil | TALPĂ PU/Nitril, rezistenţă la + 300°C
(contact: 1 minut) | BOMBEU din compozit TOP RETURN, non-metalic l LAMELĂ antiperforaţie
APT, non-metalică l Protecție metatarsală l LĂŢIME: 11 Mondopoint.

marimi

6A50 MALAREN S3 M SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

40-47

FEŢE piele box de bovină | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă, absoarbe
şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ SOFT-BED, fabricat din poliuretan,
moale și confortabil. Suprafața generoasă cu gel din călcâi, asigura o amortizare excelentă.
Antibacterian. Absoarbe și elimină umezeala. | TALPĂ poliuretan dublă densitate | BOMBEU din
compozit | LAMELĂ antiperforaţi : APT non-metalică | Protecție metatarsală | Sistem desiretare
rapidă CLIP DUCK® | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

3A66 80196-00 S3 TURTLE M SRC

38-48

Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

FEȚE piele nubuk l CĂPTUŞEALĂ textilă aerată, 3D Air l BRANŢ interior cu formă anatomică, tratat
antimicotic şi antibacterian Fly-Fit l TALPĂ PU-VIBRAM® rezistenţă la +300⁰ C (contact timp de 1
minut) l BOMBEU din compozit l LAMELĂ anti-perforaţie ZERO(k) l Rezistenţă la peste 1100 Newton
| Protecție metatarsală.

6A51 TANKER-METGUARD S5 M SRC

FEȚE Partea superioară: COLD DEFENDER PU, antibacterian, rezistent la -25°C | CĂPTUŞEALĂ poliester
rezistent la abraziune | BRANŢ POLY-BED antistatic, absoarbe şi eliberează umiditatea | TALPĂ COLD
DEFENDER PU, antibacterian, rezistent la -25°C | BOMBEU metalic | LAMELĂ antiperforaţie din oţel |
Rezistenţă crescută la: uleiuri, produse petroliere | Flexibilitate foarte bună şi la temperaturi scăzute |
LĂŢIME: 11 Mondopoint |Protecție metatarsală.

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

ARCH SUPPORT

40-47

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%,
respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ HEAT BARRIER,
fabricat din poliuretan moale, antistatic, anatomic, izolează excelent impotriva căldurii | TALPĂ
poliuretan / cauciuc nitrilic rezistenţă la +300⁰ C (contact timp de 1 minut) | BOMBEU non-metallic
TOP RETURN | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

magazin.renania.ro

marimi

A928 K2 S3 HI CI HRO SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

39-47

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%,
respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ HEAT BARRIER,
fabricat din poliuretan moale, antistatic, anatomic, izolează excelent impotriva căldurii | TALPĂ
poliuretan / cauciuc nitrilic rezistenţă la +300⁰ C (contact timp de 1 minut) | BOMBEU non-metalic
TOP RETURN | LAMELĂ antiperforaţi: APT non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

metalurgie-cald

marimi

6A52 ARAGATS S3 HI CI HRO SRC

36-48

Cizme de protecţie cu bombeu metalic și lamelă
antiperforație , cat. S5 conform EN ISO 20345

ARCH SUPPORT

Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

metatarsal

marimi

marimi

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS3

12
MONDOPOINT

97

11
MONDOPOINT

ANTI TORSION
SUPPORT

ANTI TORSION
SUPPORT

marimi

marimi

3A48 FURKA S3 HI CI HRO SRC

metalurgie-cald

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS3

98

11
MONDOPOINT

40-47

Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

FEŢE Piele box de bovină | CĂPTUŞEALĂ SANYDRY® respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, rezistentă la abraziune | BRANŢ HEAT BARRIER, fabricat din poliuretan moale,
antistatic, anatomic, izolează excelent impotriva căldurii | TALPĂ Nitril monobloc lipită și cusută,
rezistentă la + 300°C (contact: 1 minut) | BOMBEU din compozit TOP RETURN, non-metalic l
LAMELĂ antiperforaţie APT, non-metalică l LĂŢIME: 11 Mondopoint.

6A53 HARUNA S3 HI CI HRO SRC

40-47

Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

FEȚE piele box de bovină | CĂPTUŞEALĂ SANYDRY® respirabilă, absoarbe şi eliberează
umiditatea, rezistentă la abraziune | BRANŢ HEAT BARRIER, fabricat din poliuretan moale,
antistatic, anatomic, izolează excelent impotriva căldurii | TALPĂ Nitril monobloc lipită și cusută,
rezistentă la + 300°C (contact: 1 minut) | BOMBEU din compozit TOP RETURN l LAMELĂ
antiperforaţie APT, non-metalică l LĂŢIME: 11 Mondopoint.

11

12

MONDOPOINT

MONDOPOINT

ANTI TORSION
SUPPORT

marimi

6A54 VEREINA S3 HI CI HRO SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă
antiperforație non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345

40-47

FEŢE textil DURATEX & piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ din poliester
SANY-DRY® 100%, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune |
BRANŢ HEAT BARRIER, fabricat din poliuretan moale, antistatic, anatomic, izolează excelent
impotriva căldurii | TALPĂ Nitril monobloc lipită și cusută, rezistentă la + 300°C (contact: 1 minut) |
BOMBEU din compozit non-metallic TOP RETURN | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică |
LĂŢIME: 11 Mondopoint.

marimi

6A55 NEW FOUNDRY S3 M HI HRO FE AL HI1 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic și lamelă antiperforație
non-metalică, cat. S3 conform EN ISO 20345 & EN ISO 20349:2010

39-48

FEŢE piele box de bovină 3-3,2mm | CĂPTUŞEALĂ piele respirabilă | BRANŢ HEAT BARRIER,
fabricat din poliuretan moale, antistatic, anatomic, izolează excelent impotriva căldurii | TALPĂ
Nitril monobloc lipită și cusută, rezistentă la + 300°C (contact: 1 minut) | BOMBEU metalic |
LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 12 Mondopoint | Închidere cu velcro |
Sireturi ignifuge | Sistem de desiretare rapidă | Cusaturi triple KEVLAR® în zonele solicitate |
Protecție metatarsală | Conform EN ISO 20349:2010 protecție împotriva metalelor topite.

12
MONDOPOINT

A585 ASPHALT S2 P HRO HI SRA

39-48

Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă
antiperforaţie non-metalică, cat. S2 P conform EN ISO 20345

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ necăptușit | BRANŢ HEAT BARRIER,
fabricat din poliuretan moale, antistatic, anatomic, izolează excelent impotriva căldurii | TALPĂ
PU/Nitril, rezistenţă la + 300°C (contact: 1 minut) | BOMBEU din compozit TOP RETURN l LAMELĂ
antiperforaţie APT, non-metalică l Lăţime: 12 Mondopoint l Talpă fără striații.

2A33 PETROL S2 P HRO HI SRA

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ necăptușit | BRANŢ HEAT BARRIER, fabricat
din poliuretan moale, antistatic, anatomic, izolează excelent impotriva căldurii | TALPĂ PU/Nitril, rezistenţă
la + 300°C (contact: 1 minut) | BOMBEU din compozit TOP RETURN l LAMELĂ antiperforaţie APT,
non-metalică l LĂŢIME: 12 Mondopoint l Talpă fără striații.

12

12
MONDOPOINT

39-48

Pantof de protecţie cu bombeu din compozit şi lamelă
antiperforaţie non-metalică, cat. S2 P conform EN ISO 20345

MONDOPOINT

UNIVERSAL

2A06 NO FLAME F2A CI HI3 SRC-A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC

38-48

FEȚE piele box bovină, hidrofobizată, 2-2,2mm & membrana anti-tăiere | CĂPTUŞEALĂ COFRATEX
membrană impermeabilă | BRANŢ HEAT BARRIER, fabricat din poliuretan moale, antistatic,
anatomic, izolează excelent impotriva căldurii | BOMBEU metalic | LAMELĂ antiperforaţie APT Plate
non-metalică | TALPĂ cauciuc nitrilic rezistentă la +300°C (contact: 1 min.) | Protector BOMBEU din
cauciuc nitrilic în partea frontală | Şireturi rezistente la foc | Protecție motoﬁerăstrău clasa 2 |
Cusături triple KEVLAR® în zonele solicitate| LĂŢIME: 12 Mondopoint.

magazin.renania.ro

UNIVERSAL

marimi

6A56 NO STREAMER F2A AN CI HI3 SRC-A E P FO WRU WR CI HI CR HRO SRC
Cizme de protecţie pentru pompieri conform
ISO EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013

38-48

FEȚE piele box bovină, hidrofobizată, 2-2,2mm & membrana anti-tăiere | CĂPTUŞEALĂ COFRATEX
membrană impermeabilă | BRANŢ HEAT BARRIER, fabricat din poliuretan moale, antistatic, anatomic,
izolează excelent impotriva căldurii | BOMBEU metalic | LAMELĂ antiperforaţie APT Plate
non-metalică | TALPĂ cauciuc nitrilic rezistentă la +300°C (contact: 1 min.) | Protector BOMBEU din
cauciuc nitrilic în partea frontală | Şireturi rezistente la foc | Protecție motoﬁerăstrău clasa 2 |
Cusături triple KEVLAR® în zonele solicitate | Protecție maleolară | LĂŢIME: 12 Mondopoint.

pompieri

marimi
Bocanc de protecţie pentru pompieri conform
ISO EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013

asfaltatori

marimi

marimi

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaF2a
categoriaS2

12
MONDOPOINT
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12
MONDOPOINT

ARCH SUPPORT

forestieri

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoria a e p fo wru src

100

11
MONDOPOINT

ARCH SUPPORT

marimi

marimi

19A1 WOODSMAN A E P FO WRU SRC Clasa 1

40-47

Bocanc de protecție special pentru lucrul cu motoﬁerăstrăul,
clasa 1, conform EN ISO 17249:2013

FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată & membrana anti-tăiere | CĂPTUŞEALĂ TEXELLE 100%
poliamidă, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ
EVANIT, fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil.
Garantează stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | BOMBEU metalic | LAMELĂ
antiperforaţie APT Plate non-metalică | TALPĂ poliuretan dublă densitate | Protecție motoﬁerăstrău
clasa 1 | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

2A50 POWER A E P FO WRU HRO SRC Clasa 2
Bocanc de protecție special pentru lucrul cu motoﬁerăstrăul,
clasa 2, conform EN ISO 17249:2013

39-48

FEȚE piele box de bovină & membrana anti-tăiere | CĂPTUŞEALĂ TEXELLE 100% poliamidă,
respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ SOFT-BED,
fabricat din poliuretan, moale și confortabil. Suprafața generoasă cu gel din călcâi, asigura o
amortizare excelentă. Antibacterian. Absoarbe și elimină umezeala.| BOMBEU metalic cu protecție
din cauciuc nitrilic în partea frontală | LAMELĂ antiperforaţie APT Plate non-metalică | TALPĂ Nitril
monobloc lipită și cusută, rezistentă la + 300°C (contact: 1 minut) | Protecție motoﬁerăstrău clasa 2 |
LĂŢIME: 12 Mondopoint.

12
MONDOPOINT

marimi

A720 ENERGY A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC Clasa 3
Bocanc de protecție special pentru lucrul cu motoﬁerăstrăul,
clasa 3, conform EN ISO 17249:2013

40-47

FEŢE piele box de bovină & membrana anti-tăiere | CĂPTUŞEALĂ GORE-TEX® Performance
Comfort Footwear | BRANŢ METATARSAL SUPPORT GEL din poliuretan moale, antistatic,
anatomic, cu perforații. Stratul de gel din zona metatarsală oferă stabilitate și un confort ridicat |
BOMBEU metalic cu protecție din cauciuc nitrilic în partea frontală | LAMELĂ antiperforaţie APT
Plate non-metalică | TALPĂ Nitril monobloc lipită și cusută, rezistentă la + 300°C (contact: 1
minut) | Protecție motoﬁerăstrău clasa 3 | LĂŢIME: 12 Mondopoint.

marimi

A326 3SC1 SB P SRA Clasa 3
Cizme de protecție specială pentru lucrul cu motoﬁerăstrăul,
clasa 3, conform EN ISO 17249:2013

37-47

FEŢE Partea superioară: cauciuc natural | CĂPTUŞEALĂ bumbac & inserție protectoare
împotriva tăieturilor | TALPĂ cauciuc nitrilic | BOMBEU metalic | Protecție motoﬁerăstrău clasa 23.

11
MONDOPOINT

ANTI TORSION
SUPPORT
ARCH SUPPORT

marimi

marimi

A716 ELECTRON SB E P FO SRC

39-47

Pantof de protecţie cu BOMBEU din compozit şi lamelă
antiperforaţie non-metalică, cat. SB conform ISO EN 20345

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată l CĂPTUŞEALĂ TEXELLE 100% poliamidă, respirabilă, absoarbe
şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune l BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte
respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează stabilitate ridicată datorită diferitelor
grosimi în zona tălpii l TALPĂ PU/PU l BOMBEU din compozit TOP RETURN, non-metalic l LAMELĂ
antiperforaţie APT, non-metalică l LĂŢIME: 11 Mondopoint.

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

ANTI TORSION
SUPPORT

ARCH SUPPORT

marimi

A747 FRANKLIN-BLACK SB E P FO SRC
Pantof de protecţie cu BOMBEU din compozit şi lamelă
antiperforaţie non-metalică, cat. SB conform ISO EN 20345

36-48

FEȚE textil AIRFREEDOM, microﬁbră l CĂPTUŞEALĂ 100% poliamidă, respirabilă, absoarbe și
eliberează umiditatea, rezistentă la abraziune l BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte
respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează stabilitate ridicată, datorită
diferitelor grosimi în zona tălpii l TALPĂ PU/TPU l BOMBEU din compozit TOP RETURN l LAMELĂ
antiperforaţie APT, non-metalică l LĂŢIME: 11 Mondopoint.

magazin.renania.ro

50-47

Bocanc de protecţie cu BOMBEU din compozit şi lamelă
antiperforaţie non-metalică, cat. SB conform ISO EN 20345

marimi

1A69 NEW-ELECTRICAL SB E P WRU HRO FO SRC
Bocanc de protecţie cu BOMBEU din compozit şi lamelă
antiperforaţie non-metalică, cat. SB conform ISO EN 20345

39-48

FEȚE piele box de bovină | CĂPTUŞEALĂ 100% poliamidă, respirabilă, absoarbe și eliberează
umiditatea, rezistentă la abraziune | BRANŢ METATARSAL SUPPORT GEL, fabricat din PU moale,
integral, antistatic, anatomic, detaşabil, acoperit cu material textil | Inserţiile de gel din zona
metatarsală ofera stabilitate şi confort, chiar şi pe suprafeţe neregulate | TALPĂ PU/Nitril rezistenţă
la + 300° C (contact: 1 min.) | BOMBEU din compozit TOP RETURN, non-metalic | LAMELĂ
antiperforaţie APT, non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

electricieni

FEȚE Microﬁbră & textil BREATEX l CĂPTUŞEALĂ SANY-DRY® respirabilă, absoarbe și eliberează
umiditatea, rezistentă la abraziune l BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil,
antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează stabilitate ridicată, datorită diferitelor grosimi în
zona tălpii l TALPĂ PU/PU l BOMBEU din compozit TOP RETURN l LAMELĂ antiperforaţie APT,
non-metalică l LĂŢIME: 11 Mondopoint.

A715 ELECTRICAL-BIS SB E P WRU FO SRC

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaSb
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speciale

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoria SB S3 O3

102

conductiva

marimi

marimi

6A57 SECUREX SB E P C WRU HRO FO SRC

40-47

Bocanc de protecţie cu bombeu compozit şi lamelă
antiperforaţie metalică, cat. SB conform ISO EN 20345

1A48 NEW SHEFFIELD S3 HRO CR SRC

39-47

Bocanc de protecţie cu bombeu compozit şi lamelă
antiperforaţie, cat. S3 conform ISO EN 20345

FEŢE piele box de bovină | CĂPTUŞEALĂ E-MEG DOUBLE conductivă, țesută cu ﬁre speciale de argint,
absoarbe și eliberează umiditatea, anti-bateriană | BRANŢ METATARSAL ZERO OHM, fabricat din PU moale,
cu rezistență electrică 0 Mohm, anatomic, detaşabil, acoperit cu material textil rezistent la abraziune și
anti-bacterian | TALPĂ Nitril monobloc lipită și cusută, rezistentă la + 300°C (contact: 1 minut), conține un
circuit special disipativ | BOMBEU TOP RETURN, non-metalic | LAMELĂ antiperforaţie din oțel | LĂŢIME:
11 Mondopoint | Încălțăminte special concepută pentru mediile potențial explozive.

FEȚE piele de bovină, hidrofobizată & membrană anti-tăiere | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY -DRY®
100%, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ METATARSAL
SUPPORT GEL, fabricat din PU moale, integral, antistatic, anatomic, detaşabil, acoperit cu material textil |
Inserţiile de gel din zona metatarsală ofera stabilitate şi confort, chiar şi pe suprafeţe neregulate | TALPĂ
PU/Nitril, rezistenţă la + 300°C (contact: 1 minut) | BOMBEU compozit TOP RETURN, non-metalic l LAMELĂ
antiperforaţie APT, non-metalică + lamelă din oțel l LĂŢIME: 11 Mondopoint l Încălțăminte special concepută
pentru manipularea si lucrul cu sticlă.

lucru acoperis

hi viz

10

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

11
MONDOPOINT

ARCH SUPPORT

ARCH SUPPORT

6A59 DACHDECKER
O3 HRO SRC FO

6A61 EVIDENT S3 HI
CI HRO SRC

marimi

6A58 DACHDECKER GREY O3 SRC FO
Bocanc de lucru fără bombeu cu lamelă
antiperforaţie non-metalică, cat. O3 conform ISO EN 20347

39-48

FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată, velur | CĂPTUŞEALĂ piele velur | BRANŢ EVANIT,
fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil.
Garantează stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ PU
monodensitate, ultra ușor | LAMELĂ antiperforaţie APT, non-metalică l LĂŢIME: 10 Mondopoint
(39) 11 Mondopoint (40-48) l Încălțăminte special concepută pentru lucrul pe acoperiș.

marimi

6A60 LUMINOUS S3 HI CI HRO SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu compozit şi lamelă
antiperforaţie non-metalică, cat. S3 conform ISO EN 20345

40-47

FEŢE piele de bovină, hidrofobizată, hi-viz | CĂPTUŞEALĂ din poliester SANY-DRY® 100%, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ HEAT BARRIER, fabricat din
poliuretan moale, antistatic, anatomic, izolează excelent impotriva căldurii | TALPĂ poliuretan / cauciuc
nitrilic rezistenţă la +300⁰ C (contact timp de 1 minut) | BOMBEU non-metallic TOP RETURN |
LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint | Încălțăminte special concepută
pentru serviciile de urgență & lucrul în medii cu vizibilitate redusă.

11
MONDOPOINT

A799 ICARO S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă
antiperforaţie, cat. S3 conform EN ISO 20345

48-51

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ ECODRY piele ecologică, respirabilă,
cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ POLY-BED antistatic, absoarbe şi eliberează umiditatea | TALPĂ
PU/PU | BOMBEU metalic | LAMELĂ antiperforaţie din oțel | LĂŢIME: 11 Mondopoint | Mărimi
extreme.

A691 DELFO S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă
antiperforaţie, cat. S3 conform EN ISO 20345

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată | CĂPTUŞEALĂ TEXELLE 100% poliamidă, respirabilă,
absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune| BRANŢ POLY-BED antistatic, absoarbe şi
eliberează umiditatea | TALPĂ PU/PU | BOMBEU metalic | LAMELĂ antiperforaţie din oțel | LĂŢIME: 11
Mondopoint | Mărimi extreme.

A273 2515 VIGILI 02

39-47

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată, netedă | CARAMB ţesătură nylon rezistentă la
abraziune, sfâşiere, frecare | CĂPTUŞEALĂ textilă, permeabilă | TALPĂ poliuretan dublă densitate,
injectată direct pe feţe | BRANŢ interior detaşabil.

magazin.renania.ro

marimi

6A62 VIGILANTE O2 SRC
Bocanc de lucru fără bombeu, cat. O2 conform EN ISO 20347

36-47

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată, netedă | CARAMB: ţesătură nylon rezistentă la
abraziune, sfâşiere, frecare | CĂPTUŞEALĂ textilă, permeabilă | TALPĂ poliuretan, injectat direct pe
feţe, anti-alunecare SRC | BRANȚ respirabil, ergonomic, antistatic, absoarbe umiditatea.

pază, securitate

marimi
Bocanc de lucru fără bombeu, cat. O2 conform EN ISO 20347

48-51

mărimi extreme

marimi

marimi

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categorias3
categoriaO2

11
MONDOPOINT

103

11
MONDOPOINT

paza, securitate

ARCH SUPPORT

3A25 SECURITY O2 HRO SRC FO

39-47

Bocanc de lucru fără bombeu, cat. O2 conform EN ISO 20347

FEŢE piele box de bovină & textil CORDURA® | CĂPTUŞEALĂ CAMBRELLE® 100% poliamidă,
respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ SOFT-BED,
fabricat din poliuretan, moale și confortabil. Suprafața generoasă cu gel din călcâi, asigură o
amortizare excelentă. Antibacterian. Absoarbe și elimină umezeala | TALPĂ poliuretan / cauciuc
nitrilic rezistenţă la +300⁰ C (contact timp de 1 minut) | LĂŢIME: 11 Mondopoint | Fermoar lateral YKK®.

marimi

A587 ATTACK O2 HRO SRC FO

FEȚE piele box de bovină & textil CORDURA® | CĂPTUŞEALĂ CAMBRELLE® 100% poliamidă,
respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ SOFT-BED,
fabricat din poliuretan, moale și confortabil. Suprafața generoasă cu gel din călcâi, asigură o
amortizare excelentă. Antibacterian. Absoarbe și elimină umezeala | TALPĂ poliuretan / cauciuc
nitrilic rezistenţă la +300⁰ C (contact timp de 1 minut) | LĂŢIME: 11 Mondopoint | Fermoar lateral YKK®.

10

10
MONDOPOINT

marimi

A726 EUCLIDE O2 SRC
Pantof de lucru fără bombeu cat. O2 conform EN ISO 20347

36-48

Bocanc de lucru fără bombeu, cat. O2 conform EN ISO 20347

MONDOPOINT

39-47

FEŢE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ piele respirabilă şi rezistentă la abraziune |
BRANŢ din piele pe jumătate din lungimea branţului şi cu suport pentru călcâi | TALPĂ
poliuretan monodensitate | LĂŢIME: 10 Mondopoint.

104

ARCH SUPPORT

marimi

manager

INCALTAMINTE DE LUCRU
categorias1,o2
categoriao2

11
MONDOPOINT

marimi

A601 BELL S1 SRC
Pantof de protecţie manager cat. S1 conform EN ISO 20345

39-47

FEŢE Partea superioară: cauciuc natural | CĂPTUŞEALĂ bumbac & inserție protectoare
împotriva tăieturilor | TALPĂ cauciuc nitrilic | BOMBEU metalic.

10
MONDOPOINT

A675 COULOMB S2 SRC

39-47

Pantof de protecţie manager cat. S2 conform EN ISO 20345

FEȚE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ piele respirabilă şi rezistentă la abraziune | BRANŢ
din piele pe jumătate din lungimea branţului şi cu suport pentru călcâi | TALPĂ poliuretan
monodensitate | BOMBEU metllic | LĂŢIME: 10 Mondopoint.

6A63 MEUCCI S2 SRC

FEȚE piele naturală de bovină | CĂPTUŞEALĂ piele respirabilă şi rezistentă la abraziune | BRANŢ din piele
pe jumătate din lungimea branţului şi cu suport pentru călcâi | TALPĂ poliuretan monodensitate |
BOMBEU metalic | LĂŢIME: 10 Mondopoint.

11

11

MONDOPOINT

MONDOPOINT

ARCH SUPPORT

ARCH SUPPORT

A644 BURNLEY S3 SRC

38-47

FEȚE piele box de bovină | CĂPTUŞEALĂ piele, respirabilă, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ
COFRA SOFT, fabricat din poliuretan moale şi confortabil, antistatic, anatomic / partea inferioară are
rol de absorbant de şocuri, oferind şi o priză bună | TALPĂ poliuretan dublă densitate | BOMBEU
compozit TOP RETURN | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

magazin.renania.ro

marimi

6A64 TORBAY S3 SRC
Bocanc de protecţie manager cat. S3 conform EN ISO 20345

39-47

FEȚE piele box de bovină | CĂPTUŞEALĂ piele, respirabilă, cu rezistenţă la abraziune | BRANŢ
COFRA SOFT, fabricat din poliuretan moale şi confortabil, antistatic, anatomic / partea inferioară are rol
de absorbant de şocuri, oferind şi o priză bună | TALPĂ poliuretan dublă densitate | BOMBEU
compozit TOP RETURN, non-metalic | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică | LĂŢIME: 11
Mondopoint.

manager

marimi
Pantof de protecţie manager cat. S3 conform EN ISO 20345

39-47

Pantof de protecţie manager cat. S2 conform EN ISO 20345

manager

marimi

marimi

INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categorias2
categorias3

10
MONDOPOINT
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INCALTAMINTE DE PROTECTIE
categoriaS5

106

12
MONDOPOINT

marimi

A238 2497 EUROFORT S5 SRC
Cizme de protecţie cu bombeu metalic și lamelă
anti-perforație, cat. S5, conform EN ISO 20345;

37-48

PARTEA SUPERIOARĂ PVC/Nitril CĂPTUŞEALĂ textil TALPĂ
PVC/Nitril | BOMBEU metalic | LAMELĂ antiperforaţie din oţel
| ÎNĂLŢIME: 38 cm | Proprietatile antistatice permit utilizarea
în medii Ex | Rezistenţă crescută la uleiuri, produse petroliere
| Flexibilitate foarte bună şi la temperaturi scăzute | Punct
reﬂectorizant pentru vizibilitate pe timp de noapte.

6A65 CASTOR S5 SRC
Cizme de protecţie cu bombeu metalic și lamelă
anti-perforație, cat. S5, conform EN ISO 20345;

Cizme de protecţie cu bombeu compozit și lamelă
anti-perforație non-metalică, cat. S5, EN ISO 20345;

36-48

PARTEA SUPERIOARĂ: COLD DEFENDER PU, antibacterian, rezistent la -25°C | CĂPTUŞEALĂ poliester rezistent la abraziune|
BRANŢ POLY-BED antistatic, absoarbe şi eliberează umiditatea |
TALPĂ COLD DEFENDER PU, antibacterian, rezistent la -25°C |
BOMBEU metalic | LAMELĂ antiperforaţie din oţel , ﬂexibilitate şi la
temperaturi scăzute | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

12

12

MONDOPOINT

MONDOPOINT

36-48

PARTEA SUPERIOARĂ COLD DEFENDER PU, antibacterian, rezistent la -25°C|
CĂPTUŞEALĂ poliester rezistent la abraziune | BRANŢ METATARSAL SUPORT
fabricat din poliuretan moale, antistatic, anatomic, absoarbe şi eliberează
umiditatea, bun izolant termic | TALPĂ COLD DEFENDER PU, antibacterian,
rezistent la -25°C | BOMBEU non-metalic TOP RETURN | LAMELĂ antiperforaţi
APT non-metalică, Flexibilitate foarte bună şi la temperaturi scăzute | LĂŢIME: 12
Mondopoint.

6A69 NEW ICELAND
Captușeală termoizolantă

14A7 THERMIC D.GREEN S5 CI HRO CR AN M SRC
Cizme de protecţie cu bombeu compozit și lamelă
anti-perforație non-metalică, cat. S5, EN ISO 20345;

39-48

PARTEA SUPERIOARĂ COLD DEFENDER PU, antibacterian, rezistent la -25°C
CĂPTUŞEALĂ poliester rezistent la abraziune | BRANŢ COLD BARRIER confortabil,
antistatic, anatomic, excelent izolant la temperaturi scăzute | TALPĂ COLD
DEFENDER PU, antibacterian, rezistent la -25°C / cauciuc nitrilic rezistenţă la +300⁰ C
(contact timp de 1 minut) | BOMBEU non-metalic TOP RETURN | LAMELĂ antiperforaţie
APT non-metalică , Flexibilitate foarte bună şi la temperaturi scăzute | LĂŢIME: 12
Mondopoint | Protecție maleolară | Rezistență la tăiere, marcaj CR.

36-48

CĂPTUŞEALĂ TERMOIZOLANTĂ din poliamidă & membrană
WIN THERM® ce absoarbe şi eliberează umiditatea și asigură
un confort termic ridicat | BANDĂ reﬂectorizantă ofera un
plus de vizibilitate | Compatibilă cu modelele Castor, Hunter,
Tanker, Fisher, Galaxy.

marimi

marimi

marimi

3A09 SAFEST ORANGE S5 CI SRC

marimi

marimi

1A183 NEW POLAND
Captușeală termoizolantă

36-48

CĂPTUŞEALĂ TERMOIZOLANTĂ din poliamidă & membrană
WIN THERM® ce absoarbe şi eliberează umiditatea și asigură
un confort termic ridicat | BANDĂ reﬂectorizantă oferă un
plus de vizibilitate | Compatibilă cu modelele SAFEST &
THERMIC.

A242 2498 EUROFORT O4 SRC
Cizme de lucru, cat. O4 conform EN ISO 20347

37-48

PARTEA SUPERIOARĂ PVC/Nitril CĂPTUŞEALĂ textil TALPĂ
PVC/Nitril ÎNĂLŢIME 38 cm | Proprietăţile antistatice permit
utilizarea în medii Ex | rezistenţă crescută la: uleiuri, produse
petroliere | Flexibilitate foarte bună şi la temperaturi scăzute
| Punct reﬂectorizant pentru vizibilitate pe timp de noapte

6A73 HUNTER O4 CI SRC FO
Cizme de lucru, cat. O4 conform EN ISO 20347

Cizme de lucru, cat. OB conform EN ISO 20347

36-47

PARTEA SUPERIOARĂ PVC CĂPTUŞEALĂ textil | ÎNĂLŢIME:
38 cm | TALPĂ PVC. Model economic | Protecţie la apă, noroi,
produse petroliere | Aplicaţii: grădinărit, agricultură, industria
petrolieră, uz general

magazin.renania.ro

36-48

PARTEA SUPERIOARĂ COLD DEFENDER PU, antibacterian, rezistent
la -25°C | CĂPTUŞEALĂ poliester rezistent la abraziune | BRANŢ
POLY-BED antistatic, absoarbe şi eliberează umiditatea.|TALPĂ
COLD DEFENDER PU, antibacterian, rezistent la -25°C | Flexibilitate
foarte bună şi la temperaturi scăzute | LĂŢIME: 11 Mondopoint

marimi

A236 2496N RANCHER NEGRU OB SRA

marimi

marimi

marimi

A233 2495 FARMER NEGRU OB SRA
Cizme de lucru, cat. OB conform EN ISO 20347

PARTEA SUPERIOARĂ | PVC CĂPTUŞEALĂ textil |
ÎNĂLŢIME : 38 cm | TALPĂ PVC. Model economic | Protecţie
la: apă, noroi, produse petroliere | Aplicaţii: grădinărit,
agricultură, industria petrolieră, uz general

marimi

marimi

A042 2095B LAVORO BLUE OB SRA
Cizme de lucru, cat. OB conform EN ISO 20347

39-47

PARTEA SUPERIOARĂ PVC | CĂPTUŞEALĂ textil |
ÎNĂLŢIME: 38 cm | Model economic | Protecţie la apă, noroi,
produse petroliere | TALPĂ PVC

36-47

A046 2096B GIARDINO BLUE OB SRA
Cizme de lucru, cat. OB conform EN ISO 20347

INCALTAMINTE DE LUCRU
categoriaO4 OB

12
MONDOPOINT

39-47

PARTEA SUPERIOARĂ Partea superioară: PVC |
CĂPTUŞEALĂ textil | ÎNĂLŢIME: 38 cm | Model economic |
Protecţie la apă, noroi, produse petroliere | TALPĂ PVC.

107

iarna

Cizme de lucru Imblănite,
cat. OB, conform EN ISO 20347

36-47

PARTEA SUPERIOARĂ PVC CĂPTUŞEALĂ textil + blană
sintetică| TALPĂ PVC | Absorbitor de şoc în zona călcâiului |
ÎNĂLŢIME cca. 33 cm | încălţăminte ce asigură totodată
Protecţie la temperaturi scăzute, dar şi împotriva apei,
noroiului, uleiurilor, produselor petroliere

electroizolante

INCALTAMINTE DE LUCRU
categoriaob

A246 2499I POLAR GREEN OB E CI SRC

A216 2487 QUEBEC OB E CI SRC
Cizme de lucru Imblănite,
cat. OB, conform EN ISO 20347

A227 2493 ELECTRO
Cizme electroizolante; conform EN ISO 20347,
EN 60903; Clasa 0; Tensiune de lucru: 1000V

39-47

36-47

PARTEA SUPERIOARĂ PVC & cauciuc nitrilic CĂPTUŞEALĂ textil
+ blană sintetică TALPĂ PVC & cauciuc nitrilic| Absorbitor de
şoc în zona călcâiului | ÎNĂLŢIME cca. 33 cm | încălţăminte ce
asigură totodată Protecţie la temperaturi scăzute, dar şi
împotriva apei, noroiului, uleiurilor, produselor petroliere

marimi

marimi

marimi

PARTEA SUPERIOARĂ polimeri-elastomeri termoplastici polioleﬁnici |
CĂPTUŞEALĂ textil | TALPĂ polimeri-elastomeri termoplastici polioleﬁnici|
ÎNĂLŢIME: 32 cm.

108

marimi

marimi

A23 1 2494 ELECTRO
Cizme electroizolante; conform EN ISO 20347,
EN 60903; Clasa 1; Tensiune de lucru: 7500V

39-47

PARTEA SUPERIOARĂ polimeri-elastomeri termoplastici polioleﬁnici |
CĂPTUŞEALĂ textil | TALPĂ polimeri-elastomeri termoplastici polioleﬁnici|
ÎNĂLŢIME: 32 cm.

A223 2492 ELECTRO
Cizme electroizolante; conformEN ISO 20347,
EN 60903;Clasa 2; Tensiune de lucru 17000V

39-47

PARTEA SUPERIOARĂ polimeri-elastomeri termoplastici polioleﬁnici |
CĂPTUŞEALĂ textil | TALPĂ polimeri-elastomeri termoplastici polioleﬁnici|
ÎNĂLŢIME: 32 cm.

12
MONDOPOINT

REACH
REGULATION

6A75 ECLYPSE S5 SRC

Cizme de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S4, conform EN ISO 20345;

37-48

PARTEA SUPERIOARĂ PVC/Nitril CĂPTUŞEALĂ textil TALPĂ
PVC/Nitril ÎNĂLŢIME 38 cm | Clasa de siguranţă S5| Proprietătile
antistatice permit utilizarea in medii Ex | Rezistenţă crescuta la
uleiuri, produse petroliere | Flexibilitate foarte bună şi la temperaturi scăzute | Punct reﬂectorizant pentru vizibilitate pe timp de
noapte | Aplicaţii: industria alimentară.

6A74 ECLYPSE S4 SRC
Cizme de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S4, conform EN ISO 20345;

36-48

PARTEA SUPERIOARĂ: PVC+ Nitril | CĂPTUŞEALĂ poliester rezistent
la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte
respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează o
stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ
PVC+Nitril|BOMBEU metalic|Flexibilitate foarte bună şi la temperaturi
scăzute | LĂŢIME: 11 Mondopoint.
12

12

MONDOPOINT

MONDOPOINT

marimi

6A77 SAFEST WHITE S5 CI SRC
Cizme de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă
anti-perforație non-metalică, cat. S5, EN ISO 20345;

38-48

PARTEA SUPERIOARĂ COLD DEFENDER PU, antibacterian, rezistent
la -25°C | CĂPTUŞEALĂ poliester rezistentă la abraziune | BRANŢ
METATARSAL SUPORT fabricat din poliuretan moale, antistatic,
anatomic, absoarbe şi eliberează umiditatea, izolant termic | TALPĂ
COLD DEFENDER PU, antibacterian, rezistent la -25 °C | BOMBEU
non-metalic TOP RETURN | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică
| Flexibilitate şi la temperaturi scăzute | LĂŢIME: 12 Mondopoint.

magazin.renania.ro

marimi

marimi

marimi

A239 2497A EUROFORT S4 SRC

6A76 GALAXY S5 CI SRC

marimi

14A7 THERMIC WHITE S5 CI HRO
CR AN M SRC

Cizme de protecţie cu bombeu din compozit și lamelă
anti-perforație non-metalică, cat. S5, EN ISO 20345;

A757 GALAXY S4 CI SRC
Cizme de protecţie cu bombeu metalic,
cat. S4, conform EN ISO 20345;

36-48

PARTEA SUPERIOARĂ COLD DEFENDER PU, antibacterian,
rezistent la -25°C | CĂPTUŞEALĂ poliester rezistent la abraziune
| BRANŢ POLY-BED antistatic, absoarbe şi eliberează umiditatea
| TALPĂ COLD DEFENDER PU, antibacterian, rezistent la -25°C
| BOMBEU metalic | Flexibilitate foarte bună şi la temperaturi
scăzute | LĂŢIME: 11 Mondopoint.

INCALTAMINTE DE LUCRU
categoriaS4 S5

11
MONDOPOINT

39-48

PARTEA SUPERIOARĂ: COLD DEFENDER PU, antibacterian, rezistent
la -25°C | CĂPTUŞEALĂ poliester rezistentă la abraziune | BRANŢ
COLD BARRIER fabricat din poliuretan, moale și confortabil, antistatic,
anatomic, excelent izolant la temperaturi scăzute | TALPĂ poliuretan
COLD DEFENDER PU, antibacterian, rezistent la -25°C din cauciuc
nitrilic rezistenţă la +300⁰ C (contact timp de 1 minut) | BOMBEU
non-metalic TOP RETURN | LAMELĂ antiperforaţie APT non-metalică
| Flexibilitate foarte bună şi la temperaturi scăzute | LĂŢIME: 12
Mondopoint | Protecție maleolară | Rezistență la tăiere, marcaj CR.
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INCALTAMINTE DE LUCRU
categoriaob o4

12
MONDOPOINT

REACH
REGULATION

marimi

marimi

A242 2498 EUROFORT O4 SRC
Cizme de lucru, cat. O4
conform EN ISO 20347

37-48

PARTEA SUPERIOARĂ PVC/Nitril | CĂPTUŞEALĂ textil |
TALPĂ PVC/Nitril | ÎNĂLŢIME: 38 cm | Proprietăţile
antistatice permit utilizarea în medii Ex | Rezistenţă crescută
la: uleiuri, produse petroliere | Flexibilitate foarte bună şi la
temperaturi scăzute | Punct reﬂectorizant pentru vizibilitate
pe timp de noapte.

6A78 ECLYPSE O4 SRC FO
Cizme de lucru, cat. O4
conform EN ISO 20347

Cizme de lucru, cat. OB
conform EN ISO 20347

36-48

PARTEA SUPERIOARĂ PVC/Nitril | CĂPTUŞEALĂ textil | ÎNĂLŢIME: 38 cm
|TALPĂ PVC/Nitril | Protecţie la: grăsimi animale și vegetale | Aplicaţii: industria
alimentară.

36-48

PARTEA SUPERIOARĂ PVC+Nitril | CĂPTUŞEALĂ poliester rezistentă
la abraziune | BRANŢ EVANIT, fabricat din EVA, nitrili speciali, foarte
respirabil, antistatic, pre-format, moale și confortabil. Garantează
stabilitate ridicată datorită diferitelor grosimi în zona tălpii | TALPĂ
PVC + Nitril| Flexibilitate foarte bună şi la temperaturi scăzute| LĂŢIME:
11 Mondopoint.

marimi

A758 GALAXY O4 CI SRC FO
Cizme de lucru, cat. O4
conform EN ISO 20347

A23 3 2495 FARMER ALB OB SRA
Cizme de lucru, cat. OB
conform EN ISO 20347

36-47

PARTEA SUPERIOARĂ polimeri-elastomeri termoplastici polioleﬁnici |
CĂPTUŞEALĂ textil | TALPĂ polimeri-elastomeri termoplastici polioleﬁnici|
ÎNĂLŢIME: 32 cm.

36-48

PARTEA SUPERIOARĂ: COLD DEFENDER PU, antibacterian,
rezistent la -25°C | CĂPTUŞEALĂ poliester rezistentă la abraziune
| BRANŢ POLY-BED antistatic, absoarbe şi eliberează umiditatea
| TALPĂ COLD DEFENDER PU, antibacterian, rezistent la -25°C
| Flexibilitate foarte bună şi la temperaturi scăzute | LĂŢIME:
12 Mondopoint.

marimi

marimi

marimi

A598 BC-FOOD O4 FO SRC

110

11
MONDOPOINT

A235 2496A RANCHER ALB OB SRA
Cizme de lucru, cat. OB
conform EN ISO 20347

36-47

PARTEA SUPERIOARĂ: PVC | CĂPTUŞEALĂ textil | ÎNĂLŢIME: 28 cm |
TALPĂ PVC. Model economic | Protecţie la: apă, noroi, produse petroliere |
Aplicaţii: industria alimentară.

marimi

A408 560 PESCAR
Cizme şold

39-47

PARTEA SUPERIOARĂ PVC CĂPTUŞEALĂ
poliester TALPĂ PVC

A410 570 DANUBIO
Cizme pantalon

39-47

PARTEA SUPERIOARĂ PVC CĂPTUŞEALĂ
poliester TALPĂ PVC

magazin.renania.ro

marimi

marimi

marimi

A412 577 DANUBIO S5
Cizme pantalon de protecţie,
cu bombeu metalic şi
lamelă antiperforaţie,
cat. S5 conform EN ISO 20345

39-47

PARTEA SUPERIOARĂ PVC CĂPTUŞEALĂ
poliester TALPĂ PVC BOMBEU metalic:
rezistent la 200 Joule LAMELĂ antiperforaţie:
oţel

A413 580 OVERALL

39-47

Compleu de protecţie
impermeabil cu cizme
încorporate; Cizme de protecţie cat. S5,
conform EN ISO 20345; Material compleu
conform EN 343, EN 533-1

INCALTAMINTE DE LUCRU
speciala - interventii

categoriaS5

categoria non-safety

COMPLEU PVC pe suport de poliester
MANŞETE elastice din neopren, pentru
etanşeizare CIZMĂ PVC nitril | rezistenţă:
uleiuri, grăsimi animale, substanțe chimice
MĂRIMI 39/M; 40-41/L; 42-43/XL; 44-46/XXL;
47/XXXL

111

INCALTAMINTE DE LUCRU
speciale
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Aluminium/titanium toe cap:
ULTRA LIGHT!

marimi

marimi

marimi

marimi

S-XL

S-XL

S-XL

S-XL

A710 EASY GRIP WHITE

A709 EASY GRIP BLACK

15A6 TOTAL PROTECT

15A7 TOTAL PROTECT PLUS

Galosi antialunecare tip over
shoe pentru suprafețe uleioase

Galosi antialunecare tip over
shoe pentru suprafețe uleioase

Galosi antialunecare cu bombeu
din aluminiu/titaniu, tip over shoe

Galosi antialunecare cu bombeu din aluminiu
/titaniu și lamelă antiperforație, tip over shoe

COEFICIENT anti-alunecare excelent | 4 MĂRIMI
ce acopera întreaga structură de marimi, se
aplică peste orice tip de încalţăminte | Produse
autoclavabile | CERTIFICARE EN 20347 |
PRODUSE CATEGORIA II FO, rezistenţă la
hidrocarburi | CULORI alb.

COEFICIENT anti-alunecare excelent |4 MĂRIMI
ce acoperă întreaga structură de mărimi se
aplică peste orice tip de încălţăminte |Produse
autoclavabile |CERTIFICARE EN 20347 |
PRODUSE CATEGORIA II FO, rezistentă la
hidrocarburi | CULORI negru.

COEFICIENT anti-alunecare excelent | 4 MĂRIMI
ce acoperă întreaga structură de mărimi, se
aplică peste orice tip de încălţăminte cu talpă
plată | CERTIFICARE EN 20345 | PRODUSE
CATEGORIA II FO, rezistenţă la hidrocarburi
| BOMBEU din Aluminiu, 50% mai uşor decât
oţelul, ﬂexibil și uşor | CULORI negru.

COEFICIENT anti-alunecare excelent |4 MĂRIMI
ce acoperă întreaga structură de mărimi se
aplică peste orice tip de încalţăminte cu talpă
plata | CERTIFICARE EN 20345 | PRODUSE
CATEGORIA
II
FO,
rezistentă
la
hidrocarburi|BOMBEU din Aluminiu, 50% mai
uşor decât oţel |Flexibil si uşor|CULORI
negru|LAMELĂ aniperforatie non-metalica.

Bombeu Aluminium/titanium:
ULTRA LIGHT!

Crampoane detașabile*:
pentru toate suprafetele

Ice Grip
Tungsten

All Road
Otel

All Road
Tungsten

Golf

marimi

marimi

marimi

marimi

S-XL

S-XL

S-XL

S-XL

A626 VISITOR

6A79 MASTER GRIP

A665 CITY GRIP

6A80 SPIKES

Bombeuri vizitaor

Ham incălțăminte, antialunecare,
cu crampoane, tip overshoe

Galosi antialunecare cu crampoane
detasabile(spikes) tip overshoe

Crampoane

SE APLICA peste orice tip de încălţăminte|3 MĂRIMI
ce acoperă structura 34 la 50 | BARETA cu
închidere
Velcro,
confort
excelent
|
CERTIFICARE EN 20345| PRODUSE CATEGORIA II
FO, rezistentă la hidrocarburi | BOMBEU din
aluminiu, 50% mai uşor decăt oţel |
CERTIFICARE SRC.

SE APLICA peste orice tip de încălţăminte |3 MĂRIMI
ce acoperă întreaga structură de mărimi se
aplică peste orice tip de încălţăminte |
ADERENTĂ excelentă pe gheaţă şi zăpadă |
CRAMPOANE din Tungsten foarte durabile |
Testat privind alunecarea pe gheaţă si
rezistentă -20°C de SATRA | CRAMPOANE
detasabile si interschiambabile.

COEFICIENT anti-alunecare excelent |3 MĂRIMI
ce acoperă întreaga structură de mărimi se
aplică peste orice tip de încălţăminte |
ADERENŢĂ excelentă pe gheaţă si zăpadă |
CRAMPOANE din Tungsten foarte durabile |
Testat privind alunecarea pe gheaţă si rezistenţă
-20°C de SATRA .

CRAMPOANE ALL ROAD oţel / ALL ROAD
tungsten / ICE GRIP oţel / ICE GRIP Tungsten/
Golf.
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ULTRA LEJER:
POARTA
SI UITA
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marimi

A426 7735 CARBON STEP

A417 6625 GEL STEP

A624 BOMBEURI-M

Branţuri cu cărbune activ

Branţuri cu gel

Bombeu vizitator

Materialul de bază asigură o amortizare superioară | Stratul
textil de la partea superioară reduce umiditatea şi absoarbe
şocul, controland mirosul şi reducand frecarea | forma de
calotă a călcâiului conferă stabilitate şi confort | Uşor de spălat
cu apă | Produs ecologic | Cărbunele activ contribuie la
reducerea mirosului şi elimină bacteria cauzatoare de miros

Fabricate din gel TPR, asigură o amortizare de calitate
combinată cu conservarea energiei kinetice | Previne apăriția
durerii în timpul şederii indelungate în picioare, sau practicării
de diverse sporturi | Absorbţie excelentă a şocurilor | Uşor de
spălat cu apă | Produs ecologic

MATERIAL TPU BOMBEU metalic rezistent la 200 Joule |
Bretea elastică detaşabilă | Se foloseşte peste orice fel de
încălţăminte | Disponibil in set de 5 perechi | Practic,
economic, igienic, uşor de folosit | 1 Set contine: S-1Per.,
M-2Per., L-2 Per.

S/M/L

A502 9072 HOT

A499 9071 COLD

A523 9172 TOP SUMMER

A522 9171 TOP WINTER

Ciorapi de vară

Ciorapi de iarnă ﬂaușati pe interior

Ciorapi de vară

Ciorapi de iarnă ﬂaușati pe interior

MATERIAL 87% bumbac / 13% poliamidă

MATERIAL 80% bumbac / 20% poliamidă
CULORI negru, alb, gri

MATERIAL 76% CoolMax®Fresh® / 18%
nylon / 3% Lycra® elastan / 3% ﬁbră de
carbon CULOARE albastru

MATERIAL 58% Thermolite® / 20%
CoolMax®Fresh® / 10% nylon 4% lână
merino / 4% acrylic / 2% Lycra® elastan / 2%
ﬁbră de carbon CULOARE albastru

6A81 MEMORY PLUS
Branţuri spumă memory

36-48

marimi

6A82 IPER GEL
Branţuri cu gel

36-48

BRANȚ fabricat din poliuretan și spumă
poliuretanică, anatomic, perforat, antistatic
garantează un confort ergonomic | STRATUL
din spumă poliuretanică se adaptează instant
la morfologia piciorului și revine la forma
inițială după utilizare | PERFORAȚIILE facilitează respirabilitatea, lăsând întodeauna
piciorul uscat.

BRANȚ fabricat din poliuretan și gel, anatomic,
perforat, antistatic, garantează un confort ergonomic|STRATUL din poliuretan de densitate
mare asigură un suport excelent în zona
călcâiului și a arcului tălpii | SUPRAFAȚA cu
gel amortizează șocurile și oferă un confort
ridicat|PERFORAȚIILE facilitează respirabilitatea,
lăsând întodeauna piciorul uscat.

6A85 DIAMOND NEUTRAL

6A86 SMOOTH

Cremă pentru încălțăminte din piele, neutră

Cremă de îngrijire
încălțăminte, neutră

marimi

6A83 NATURELLE
Branţuri piele naturală

39-47

ÎNMOAIE, hidrofobizează, și îngrijște
suprafeţele din piele. Prelungeste durata de
viaţă a încălţămintei, 100ml, respectă
NORMELE REACH.

magazin.renania.ro

Cremă pentru încălțăminte
din piele, neagră

BRANȚ din piele naturală pe suport EVA,
anatomic, perforat, antistatic | INSERȚIA
moale din călcâi, absoarbe şocurile şi oferă
un confort ridicat.

CREMĂ pe bază de silicon îmbogăţită cu
ceară de albină, 100ml, respectă normele
REACH.

A544 |A545 |6A87 KNOT BLACK |
BROWN / 6A88| 6A89| 6A90
KNOT BLACK|GREY 90cm | 110cm| 130cm

A546 |A547 |A548 BOW BLACK |
BROWN / 6A91 | A549 | A550
BOW BLACK |GREY 90cm | 110cm| 130cm

ŞIRETURI textile | Valorile lor de tracțiune
sunt de două ori mai mari decât cerințele de
reglementare (metoda ISO 2023) |
REZISTENŢE LA ABRAZIUNE: deteriorare 10%
după 11 000 de cicluri de uzură.

ŞIRETURI textile | Valorile lor de tracțiune
sunt de două ori mai mari decât cerințele de
reglementare (metoda ISO 2023) |
REZISTENŢE LA ABRAZIUNE: deteriorare 10%
după 11 000 de cicluri de uzură.

Șiret tubular
CREMĂ pe bază de silicon îmbogăţită cu
ceară de albină, 100ml, respectă normele
REACH.

6A84 DIAMOND BLACK

INCALTAMINTE
accesorii

marimi

Șiret tubular
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IMBRACAMINTE

IMBRACAMINTE
norme europene

norme europene
EN ISO 13688:2013 Îmbrăcăminte de protecţie cerinţe generale
Acest standard speciﬁcă performanţele generale pentru ergonomie, inocuitate, mărimi,
îmbătrânire, compatibilitate şi marcare pentru îmbrăcămintea de protecţie şi informaţiile care
trebuie să însoţească îmbrăcămintea de protecţie.
Tabel orientativ pentru alegerea mărimii în funcţie de dimensiunile corpului
A. Salopete
Mărime

42

44

46

48

50

52

54

56

58

Bust

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-123 123-129

129-135

Talie

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-111

111-117

117-123

123-128

164-172

172-180

172-180

172-180

180-188

180-188

180-188

188-194

188-194

Înălţime

156-164 156-164 164-172

62

64

B. Jachete şi veste de iarnă
Mărime
Bust
Înălţimea corpului

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

80-86

86-94

94-102

102-110

110-118

118-124

124-130

130-136

164-172

164-172

170-182

170-182

176-188

176-188

182-194

182-194

Simboluri folosite pentru marcarea instrucţiunilor de întreţinere pe produse textile

Cod identiﬁcare articol

Norme europene

Pictograma cu
dimensiunile corpului

Călcare:
Numărul de puncte indică temperatura tălpii ﬁerului de călcat.

Mărime
Compoziţie material

Nume identiﬁcare
producător/ importator

Instrucţiuni de întreţinere

Spălarea la mașină:
Cifrele din interior indică temperatura maximă de spălare.
Înălbire:

Marcaj CE

118

60

Curăţarea chimică:
Litera indică solventul permis.
Uscarea într-un tambur:
Numărul de puncte din interior indică temperatura de uscare.
Interzicerea tratamentului:
O cruce marcată peste simbol interzice folosirea acelui tratament.

Moderarea tratamentului:

EN ISO 20471:
2013

Îmbrăcăminte de semnalizare de mare vizibilitate pentru utilizare
profesională. Metode de încercare şi cerinţe
Acest standard stabileşte caracteristicile pe care trebuie să le aibă îmbrăcămintea de
protecţie capabilă să semnalizeze vizual prezenţa utilizatorului, pentru a ﬁ detectat şi a
ﬁ bine văzut în condiţii periculoase, în orice condiţii de luminozitate, ziua şi noaptea, în
lumina farurilor. Sunt indicate cerinţele de performanţă pentru culoare şi retroreﬂexie,
precum şi suprafeţele minime şi dispunerea materialelor utilizate.

EN ISO
11611:2015

Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva ploii

EN ISO
11612:2015

Îmbrăcăminte de protecţie. Îmbrăcăminte de protecţie împotriva căldurii şi a
ﬂăcărilor
Performanţele cerute de acest standard sunt aplicabile pentru îmbrăcămintea
destinată unei largi game de aplicaţii, unde este cerută limitarea propagării ﬂăcărilor,
iar utilizatorul este expus la căldură radiantă, căldură de convecţie sau stropi de metal
topit. Îmbrăcămintea este marcată cu nivele de performanţă şi cod alfabetic.

EN 61482-1-2:
2014

Lucrări sub tensiune. Îmbrăcăminte de protecţie împotriva pericolelor
termice la arcuri electrice. Partea 1-2: Metode de încercare. Metoda 2:
Determinarea clasei de protecţie la arcuri electrice, a materialelor şi
îmbrăcăminţii, prin utilizarea arcului restricţionat şi direcţionat (incintă de
încercare)

Acest tip de îmbrăcăminte este destinată protecţiei împotriva stropilor mici de
metal topit, contact de scurtă durată cu ﬂacăra, căldură radiantă şi căldura arcului
electric. Standardul stabileşte două clase de protecţie cu cerinţe speciﬁce. Clasa 1 este
clasa inferioară, iar clasa 2 este clasa superioară.

Acest standard stabileşte cerinţe şi metode de încercare pentru materialele şi
cusăturile îmbrăcăminţii de protecţie împotriva intemperiilor (de exemplu precipitaţii
sub formă de ploaie sau ninsoare), ceaţă şi umiditatea solului. Încercarea de rezistenţă
la ploaie a articolelor de îmbrăcăminte de serie este exclusă din acest standard,
deoarece este în curs de elaborare o metodă de încercare speciﬁcă.

Îmbrăcăminte de protecţie. Ansambluri şi articole de îmbrăcăminte de
protecţie împotriva frigului
Acest standard stabileşte cerinţe şi metode de încercare pentru performanţa
ansamblurilor de îmbrăcăminte (de exemplu, costum din două piese sau combinezon)
şi a unui singur articol de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva frigului din mediul
de lucru.
EN 469:2014

Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe de performanţă pentru
îmbrăcămintea de protecţie pentru lupta împotriva incendiilor
Acest standard speciﬁcă nivelurile minime ale cerinţelor de performanţă pentru
îmbrăcămintea de protecţie, care trebuie purtată în operaţiunile de stingere a
incendiului şi activităţilor asociate cum ar ﬁ, de exemplu: acţiunile de salvare, ajutorul în
timpul dezastrelor. Îmbrăcămintea descrisă nu este destinată protecţiei, în cazul
operaţiilor de curăţare chimică şi / sau curăţare cu gaz.
Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Metode de încercare şi cerinţe
pentru îmbrăcămintea reﬂectorizantă pentru operaţiile speciale de luptă
împotriva incendiului
Acest standard precizează cerinţele pentru protecţia întregului corp, inclusiv capul,
mâinile şi picioarele. Îmbrăcămintea pentru cap şi picioare conformă cu acest
standard european poate să asigure o protecţie suﬁcientă, atunci când este purtată
împreună cu EIP-urile de bază, speciﬁcate în standardele de referinţă menţionate.

Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu
mâna. Partea 11: Cerinţe pentru haine de protecţie

Electrostatică. Partea 5-1: Protecția dispozitivelor electronice împotriva
fenomenelor electrostatice. Prescripții generale.
EN 61340-5-1:
2007

magazin.renania.ro

Îmbrăcăminte de protecţie utilizată la activităţi de sudură şi tehnici conexe

Această parte a standardului descrie metodele de testare a materialelor şi articolelor
de îmbrăcăminte de protecţie la căldură şi ﬂăcări pentru utilizatorii care pot ﬁ expuşi la
arc electric. În urma testării cu un arc direcţionat de joasă tensiune, materialele şi
hainele sunt încadrate în două clase de protecţie la arc electric (1 şi 2). Testul este
efectuat pentru a veriﬁca eﬁcacitatea îmbrăcăminţii de protecţie, după expunerea la
arc electric.
EN ISO
14116:2015

Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva căldurii şi ﬂăcărilor.
Materiale, ansambluri de materiale şi îmbrăcăminte cu propagare limitată
a ﬂăcării
Standardul stabileşte cerinţele de performanţă pentru material, ansambluri şi
îmbrăcăminte cu propagare limitată a ﬂăcării şi prescrie cerinţele adiţionale care
trebuie îndeplinite de îmbrăcăminte. Îmbrăcămintea de protecţie corespunzătoare
acestui standard protejează utilizatorul de contactul de scurtă durată cu scântei, unde
căldura nu constituie un risc major şi nu sunt prezente alte surse de caldură.

IMBRACAMINTE
norme europene

norme europene pentru imbracaminte de protectie

Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe de performanţă pentru materiale şi
cerinţe de proiectare
Speciﬁcă cerinţele de performanţă pentru materiale şi cerinţele de proiectare pentru
articolele de îmbrăcăminte de protecţie cu proprietăţi conductive.
Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Cerinţe de
performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie chimică care prezintă o
protecţie limitată împotriva produselor chimice lichide (echipamente de tip 6
şi tip PB [6]
Acest standard stabileşte cerinţele minime referitoare la îmbrăcămintea de protecţie
chimică, cu utilizări limitate sau reutilizabilă, care asigură o protecţie limitată.
Îmbrăcămintea de protecţie chimică cu utilizări limitate este proiectată pentru a ﬁ
utilizată în cazul unei posibile expuneri la pulverizări uşoare, aerosoli lichizi sau la
presiune mică, stropiri uşoare.
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IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime
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NOU

NOU

NOU

marimi
S-XXXL

MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE 35% bumbac +
65% poliester GREUTATE 235 g/mp DETALII inserții
reﬂectorizante

2B20 90550 ANDURA JACKET

2B21 90551 ANDURA BIB

2B22 90552 ANDURA PANT

Jachetă de protecție
conform EN ISO 13688

Pantalon cu pieptar
conform EN ISO 13688

Pantalon talie
conform EN ISO 13688

GRI / GALBEN

GRI / GALBEN

GRI / GALBEN

NOU

NOU

marimi
S-XXXL

MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE 35% bumbac +
65% poliester GREUTATE 235 g/mp DETALII inserții
reﬂectorizante

2B20 90550 ANDURA JACKET

2B22 90552 ANDURA PANT

2B21 90551 ANDURA BIB
BLEUMARIN / ROȘU

BLEUMARIN / ROȘU

Pantalon talie
conform EN ISO 13688

Pantalon cu pieptar
conform EN ISO 13688

Jachetă de protecție
conform EN ISO 13688

BLEUMARIN / ROȘU

magazin.renania.ro

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime

NOU
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IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime

122

marimi

42-64
MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE 35% bumbac +
65% poliester GREUTATE 235 g/mp

4B14 90860 TONGA JACKET

4B17 90862 TONGA PANT

4B21 90864 TONGA SHORT

ALBASTRU ROYAL / GALBEN NEON

ALBASTRU ROYAL / GALBEN NEON

4B20 90863 TONGA VEST

4B16 90861 TONGA BIB
ALBASTRU ROYAL / GALBEN NEON

ALBASTRU ROYAL / GALBEN NEON

ALBASTRU ROYAL / GALBEN NEON

Jachetă de protecție
conform EN ISO 13688

Vestă de protecție
conform EN ISO 13688

Pantalon cu pieptar
conform EN ISO 13688

Pantalon talie
conform EN ISO 13688

Pantalon scurt
conform EN ISO 13688

42-64
MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE 35% bumbac +
65% poliester GREUTATE 235 g/mp

4B13 90854 SAMOA SHORT 4B11 90852 SAMOA PANT

GRI / PORTOCALIU

GRI / PORTOCALIU

Pantalon scurt
conform EN ISO 13688

Pantalon talie
conform EN ISO 13688

magazin.renania.ro

4B10 90851 SAMOA BIB

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime

marimi

4B09 90850 SAMOA JACKET

GRI / PORTOCALIU

GRI / PORTOCALIU

Pantalon cu pieptar
conform EN ISO 13688

Jachetă de protecție
conform EN ISO 13688
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IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime

124

marimi

42-64
MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE 35% bumbac +
65% poliester GREUTATE 235 g/mp

4B05 90840 FIJI JACKET
BLEUMARIN / ALBASTRU ROYAL

BLEUMARIN / ALBASTRU ROYAL

4B07 90841 FIJI BIB

4B08 90842 FIJI PANT

Jachetă de protecție
conform EN ISO 13688

Pantalon cu pieptar
conform EN ISO 13688

Pantalon talie
conform EN ISO 13688

BLEUMARIN / ALBASTRU ROYAL

NOU

NOU

marimi
S-XXXL

MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE 35% bumbac +
65% poliester GREUTATE 245 g/mp
BLEUMARIN / PORTOCALIU, ROȘU / NEGRU, ALB / GRI,
ALBASTRU ROYAL / PORTOCALIU, GRI / PORTOCALIU

1B46 8SPEKP SPEKTAR PANT

1B44 8SPEKB SPEKTAR BIB

1B45 8SPEKJ SPEKTAR JACKET

Pantalon talie
conform EN ISO 13688

Pantalon cu pieptar
conform EN ISO 13688

Jachetă de protecție
conform EN ISO 13688

magazin.renania.ro

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime

NOU
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IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime
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NOU

NOU

NOU

NOU

marimi

42-64
MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE 35% bumbac +
65% poliester GREUTATE 245 g/mp
ALBASTRU ROYAL / BLEUMARIN, GRI / NEGRU, NEGRU

30B0 MOTION TEX LIGHT JACKET

30B1 MOTION TEX LIGHT BIB

30B2 MOTION TEX LIGHT PANT

30B3 MOTION TEX LIGHT SHORT

Jachetă de protecție
conform EN ISO 13688

Pantalon cu pieptar
conform EN ISO 13688

Pantalon talie
conform EN ISO 13688

Pantalon scurt
conform EN ISO 13688

S-XXXL

MATERIAL țesătură canvas COMPOZIȚIE 35% bumbac + 65%
poliester GREUTATE 270 g/mp

2B13 90532 EDUARD PANT

2B12 90531 EDUARD BIB

2B11 90530 EDUARD JACKET

Pantalon talie
conform EN ISO 13688

Pantalon cu pieptar
conform EN ISO 13688

Jachetă de protecție
conform EN ISO 13688

ANTRACIT / NEGRU / ROȘU

magazin.renania.ro

ANTRACIT / NEGRU / ROȘU

ANTRACIT / NEGRU / ROȘU

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime

marimi

127

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime

128

marimi

42-64
MATERIAL țesătură canvas COMPOZIȚIE 35% bumbac + 65%
poliester GREUTATE 280g/mp

3B93 90820 RICHARD JACKET

3B96 90823 RICHARD VEST

3B94 90821 RICHARD BIB

3B95 90822 RICHARD PANT

Jachetă de protecție
conform EN ISO 13688

Vestă de protecție
conform EN ISO 13688

Pantalon cu pieptar
conform EN ISO 13688

Pantalon talie
conform EN ISO 13688

GRI ÎNCHIS / NEGRU / PORTOCALIU

GRI ÎNCHIS / NEGRU / PORTOCALIU

GRI ÎNCHIS / NEGRU / PORTOCALIU

GRI ÎNCHIS / NEGRU / PORTOCALIU

NOU

NOU

NOU

marimi
S-XXXXL

MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE 35% bumbac +
65% poliester GREUTATE 300 g/mp
BLEUMARIN, VERDE TUBORG, ANTRACIT, NEGRU

30B6 V257 FARIM SHORT

55B1 V251 ALICANTE PANT

55B5 V254 LUBECCA BIB

54B7 V250 AQUISGRANA JACKET

Pantalon scurt
conform EN ISO 13688

Pantalon talie
conform EN ISO 13688

Pantalon cu pieptar
conform EN ISO 13688

Jachetă de protecție
conform EN ISO 13688

magazin.renania.ro

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime

NOU

129

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime

130

marimi
S-XXXL

MATERIAL țesătură canvas COMPOZIȚIE 35% bumbac + 65%
poliester GREUTATE 320g/mp

2B15 90540 MAGNUS JACKET

2B16 90541 MAGNUS BIB

2B17 90542 MAGNUS PANT

BLEUMARIN

BLEUMARIN

BLEUMARIN

Jachetă de protecție
conform EN ISO 13688

Pantalon cu pieptar
conform EN ISO 13688

Pantalon talie
conform EN ISO 13688

S-XXXL

MATERIAL țesătură canvas COMPOZIȚIE 35% bumbac + 65%
poliester GREUTATE 320 g/mp

2B09 90522 CEZAR PANT

2B08 90521 CEZAR BIB

2B07 90520 CEZAR JACKET

GRI

GRI

GRI

Pantalon talie
conform EN ISO 13688

Pantalon cu pieptar
conform EN ISO 13688

Jachetă de protecție
conform EN ISO 13688

magazin.renania.ro

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime

marimi

131

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime

132

marimi

3B52 9080 BENI

BLEUMARIN, ALBASTRU ROYAL, VERDE, GRI

XS-4XL

marimi

4B44 9090 GIANI

ROȘU, VERDE, GRI

XS-4XL

marimi

5B02 9096 TONI

ALBASTRU ROYAL / GRI, GRI / ROȘU,
BLEUMARIN / ALBASTRU ROYAL

XS-4XL

Costum salopetă standard
conform EN ISO 13688

Costum salopetă standard
conform EN ISO 13688

Costum salopetă standard
conform EN ISO 13688

MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE 100% bumbac
GREUTATE 260 g/mp

MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE 100% bumbac
GREUTATE 270-280 g/mp

MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE 100% bumbac
GREUTATE 280 g/mp. Disponibil și în alte culori pe bază de
comandă specială.

3B84 9081 MEX

BLEUMARIN, ALBASTRU ROYAL, VERDE, GRI, ROȘU

XS-4XL

4B60 9091 REX
ROȘU, VERDE, GRI

XS-4XL

marimi

5B04 9097 GINO

ALBASTRU ROYAL / GRI, GRI / ROȘU,
BLEUMARIN / ALBASTRU ROYAL

XS-4XL

Costum salopetă cu pieptar
conform EN ISO 13688

Costum salopetă cu pieptar
conform EN ISO 13688

Costum salopetă cu pieptar
conform EN ISO 13688

MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE 100% bumbac
GREUTATE 260 g/mp

MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE 100% bumbac
GREUTATE 270-280 g/mp

MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE 100% bumbac
GREUTATE 280 g/mp. Disponibil și în alte culori pe bază de
comandă specială.

magazin.renania.ro

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime

marimi

marimi

133

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime

134

marimi
S-XXXL

MATERIAL țesătură canvas, ﬁnisaj tip piersică COMPOZIȚIE
97% bumbac + 3% spandex GREUTATE 245 g/mp

3B42 90770 NEW WILLIAM JACKET

3B43 90772 NEW WILLIAM PANT

ANTRACIT

ANTRACIT

Jachetă de protecție
conform EN ISO 13688

Pantalon talie
conform EN ISO 13688

S-XXXL

MATERIAL țesătură canvas COMPOZIȚIE 100% bumbac
GREUTATE 245 g/mp. Dubluri la genunchi din țesătură
rezistentă ( poliester Oxford ).

3B47 90782 SOLOMON PANT

3B46 90781 SOLOMON BIB

3B45 90780 SOLOMON JACKET

ALBASTRU ROYAL / GRI DESCHIS / NEGRU

ALBASTRU ROYAL / GRI DESCHIS / NEGRU

ALBASTRU ROYAL / GRI DESCHIS / NEGRU

Pantalon talie
conform EN ISO 13688

Pantalon cu pieptar
conform EN ISO 13688

Jachetă de protecție
conform EN ISO 13688

magazin.renania.ro

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime

marimi

135

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime

136

NOU

NOU

NOU

NOU

marimi

44-64
MATERIAL țesătură canvas COMPOZIȚIE 100% bumbac
GREUTATE 250 g/mp
MARO / NEGRU, NEGRU, BLEUMARIN, ALBASTRU
ROYAL / NEGRU, KAKI / NEGRU, ANTRACIT / NEGRU

50B0 V050 BRUXELLES JACKET

30B7 V055 ZURICH VEST

51B1 V054 PRAGUE BIB

51B0 V053 HELSINKI PANT

Jachetă de protecție
conform EN ISO 13688

Vestă de protecție
conform EN ISO 13688

Pantalon cu pieptar
conform EN ISO 13688

Pantalon talie
conform EN ISO 13688

5B06 9098 REFLEX
ALBASTRU ROYAL

S-XXXL

marimi

5B09 9099 FELIX
PORTOCALIU

S-XXXL

marimi

4B89 9093 FILIP
PORTOCALIU

S-XXXL

Costum salopetă cu pieptar cu benzi reﬂectorizante
conform EN ISO 13688

Costum salopetă cu pieptar cu benzi reﬂectorizante
conform EN ISO 13688

Costum salopetă cu pieptar cu benzi reﬂectorizante
conform EN ISO 13688

MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE 35% bumbac +
65% poliester GREUTATE 200 g/mp

MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE 35% bumbac +
65% poliester GREUTATE 240 g/mp

MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE 100% bumbac
GREUTATE 300 g/mp. Dubluri la: coate, genunchi, șezut.

magazin.renania.ro

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime

marimi

137

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime

m

138

NOU

marimi

3B72 90811 TED

BLEUMARIN, ALBASTRU ROYAL

42-64

Pantalon cu pieptar
conform EN ISO 13688
MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE
100% bumbac GREUTATE 260 g/mp

NOU

marimi

5B05 90971 GINO

BIB

ALBASTRU ROYAL / GRI, GRI / ROȘU,
BLEUMARIN / ALBASTRU ROYAL

S-XXXL

Pantalon cu pieptar
conform EN ISO 13688
MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE
100% bumbac GREUTATE 280 g/mp

marimi

3B73 90811A TED WHITE
ALB

S-XXL

marimi

3B76 90812A TEO WHITE
ALB

S-XXL

Pantalon cu pieptar
conform EN ISO 13688

Pantalon talie
conform EN ISO 13688

MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE
100% bumbac GREUTATE 240 g/mp

MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE
100% bumbac GREUTATE 240 g/mp

NOU

marimi

marimi

4B32 9089JACK WHITE
ALB

Combinezon
de protecție conform EN ISO 13688

4B39 9089B JACK

S-XXL

MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE
100% bumbac GREUTATE 240 g/mp

magazin.renania.ro

BLEUMARIN

42-64

marimi

34B5 JACK COLOR
VERDE, KAKI, PORTOCALIU, GRI

44-64

marimi

2B98 90636 RIMOLA
GRI / ROȘU, ALBASTRU ROYAL / GRI

S-XXXL

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime

NOU

Combinezon
de protecție conform EN ISO 13688

Combinezon
de protecție conform EN ISO 13688

Combinezon de protecție
conform EN ISO 13688

MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE
100% bumbac GREUTATE 260 g/mp

MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE
100% bumbac GREUTATE 260 g/mp

MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE
100% bumbac GREUTATE 240 g/mp

139

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime

140

marimi

4B85/4B79 9092 HARRY
BLEUMARIN, ALBASTRU ROYAL

42-64

marimi

marimi

4B81 90921 RICK
ALB, ALBASTRU ROYAL

S-XXXL

Halat
conform EN ISO 13688

Halat pentru bărbați
conform EN ISO 13688

MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE 100%
bumbac GREUTATE 260 g/mp. Varianta
4B87/9092TC: COMPOZIŢIE 35% bumbac + 65%
poliester GREUTATE 200 g/mp.

MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE
35% bumbac + 65% poliester GREUTATE 150
g/mp.

4B82 90922 RITA
ALB, AZUR, ALBASTRU ROYAL

Halat pentru femei
conform EN ISO 13688

S-XXL

MATERIAL țesătură diagonal COMPOZIȚIE
35% bumbac + 65% poliester GREUTATE 150
g/mp.

4B80 90920 HARRY WHITE
ALB

S-XXXL

Halat alb
conform EN ISO 13688
MATERIAL țesătură COMPOZIȚIE
bumbac GREUTATE 150g/mp.

100%

magazin.renania.ro

marimi

3B99 90832 TINA
ALB, VERDE, AZUR

S-XXXL

marimi

4B02 90833 MEDA
ALB, VERDE, AZUR

Costum alb

Costum medic

MATERIAL țesătură COMPOZIȚIE 35%
bumbac + 65% poliester GREUTATE 195g/mp
Bluză cu capse și pantalon.

MATERIAL țesătură COMPOZIȚIE 35%
bumbac + 65% poliester GREUTATE 195g/mp
Bluză cu guler „V” și pantalon.

S-XXXL

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime

marimi

141

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
gastro

142

NOU

NOU
marimi

60B0 GASTRO
CLASIC MEN JACKET

46-64

ALB

NOU
marimi

60B1 GASTRO
CLASIC MEN PANT

44-66

ALB

marimi

60B2 GASTRO
CLASIC LADIES PANT

34-56

ALB

Jachetă bucătar pentru bărbați
conform EN ISO 13688

Pantalon bucătar pentru bărbați
conform EN ISO 13688

Pantalon bucătar pentru femei c
onform EN ISO 13688

MATERIAL țesătură | COMPOZIŢIE 100%
bumbac | GREUTATE 180 g/mp | 2 rânduri de
nasturi.

MATERIAL țesătură | COMPOZIŢIE 100%
bumbac | GREUTATE 180 g/mp

MATERIAL țesătură | COMPOZIŢIE 100%
bumbac | GREUTATE 180 g/mp

NOU

NOU
marimi

60B3 GASTRO APRON
ALB

universal

NOU
marimi

60B4 GASTRO PRO-LINE
ALB

one size

Şort bucătar conform
EN ISO 13688

Tocă înaltă bucătar
conform EN ISO 13688

MATERIAL țesătură | COMPOZIŢIE 65%
poliester+ 35% bumbac | GREUTATE 215
g/mp.

MATERIAL țesătură | COMPOZIŢIE
bumbac | GREUTATE 180 g/mp.

100%

marimi

60B5 GASTRO CAP
ALB

Şapcă bucătar
conform EN ISO 13688

one size

MATERIAL țesătură | COMPOZIŢIE 100%
bumbac + plasă poliester la partea superioară |
GREUTATE 180 g/mp| Disponibilă și în varianta
CLASIC cod 64B4: 100% bumbac.

NOU

NOU

marimi

marimi

60B6 ADRIATIC JACKET MAN 48-60
ALB, NEGRU

60B7 ADRIATIC JACKET LADIES 36-48
ALB, NEGRU

Jachetă chef bucătar pentru bărbați
conform EN ISO 13688

Jachetă chef bucătar pentru femei
conform EN ISO 13688

MATERIAL țesătură | COMPOZIŢIE 65%
poliester+ 35% bumbac | GREUTATE 215
g/mp| 2 rânduri de nasturi.

MATERIAL țesătură | COMPOZIŢIE 65%
poliester+ 35% bumbac | GREUTATE 215
g/mp| 2 rânduri de nasturi.

NOU
61B1 ADRIATIC CAP

60B8 ADRIATIC PANT MAN
60B9 ADRIATIC PANT LADIES

48-60/
36-48

Pantalon bucătar pentru bărbați/ femei
conform EN ISO 13688
ALB, NEGRU, IN DUNGI

MATERIAL țesătură | COMPOZIŢIE 65% poliester+
35% bumbac | GREUTATE 215 g/mp.

NOU
marimi

marimi

NOU
marimi

marimi

61B2 ADRIATIC APRON SHORT universal

61B1 ADRIATIC APRON LONG

Tocă înaltă bucătar
conform EN ISO 13688

Şort scurt bucătar conform
EN ISO 13688

Şort lung bucătar conform
EN ISO 13688

MATERIAL țesătură COMPOZIȚIE 65% poliester+
35% bumbac | GREUTATE 215 g/mp.

MATERIAL țesătură COMPOZIȚIE 65% poliester+
35% bumbac | GREUTATE 215 g/mp.

MATERIAL țesătură COMPOZIȚIE 65% poliester+
35% bumbac | GREUTATE 215 g/mp.

ALB, NEGRU

one size

magazin.renania.ro

ALB, NEGRU

ALB, NEGRU

universal

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
gastro

NOU

143

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime - iarna

144

marimi

1B96 90500 FRANK
ALBASTRU ROYAL

S-XXXL

marimi

2B00 9050TC KIEV
ALBASTRU ROYAL

S-XXXL

marimi

2B73 9061 PRAG
ROȘU, BLEUMARIN

S-XXXL

Haină vătuită
conform EN ISO 13688

Haină vătuită
conform EN ISO 13688

Haină vătuită cu benzi reﬂectorizante
conform EN ISO 13688

MATERIAL EXTERIOR țesătură diagonal, 100% bumbac, 300 g/mp
CĂPTUȘEALĂ 100% bumbac CĂPTUȘEALĂ TERMICĂ 100%
poliester, 280 g/mp

MATERIAL EXTERIOR țesătură diagonal 35% bumbac + 65%
poliester CĂPTUȘEALĂ 100% poliester CĂPTUȘEALĂ
TERMICĂ 100% poliester

MATERIAL EXTERIOR țesătură poplin 35% bumbac + 65%
poliester CĂPTUȘEALĂ 100% poliester CĂPTUȘEALĂ
TERMICĂ 100% poliester

2B02 90510 IVAN

ALBASTRU ROYAL

S-XXXL

2B05 9051TC MINSK
ALBASTRU ROYAL

S-XXXL

marimi

2B82 9062 PILZEN
ROȘU, BLEUMARIN

S-XXXL

Pantalon cu pieptar vătuit
conform EN ISO 13688

Pantalon cu pieptar vătuit
conform EN ISO 13688

Pantalon cu pieptar vătuit cu benzi reﬂectorizante
conform EN ISO 13688

MATERIAL EXTERIOR țesătură diagonal, 100% bumbac, 300 g/mp
CĂPTUȘEALĂ 100% bumbac CĂPTUȘEALĂ TERMICĂ 100%
poliester, 280 g/mp

MATERIAL EXTERIOR țesătură diagonal 35% bumbac + 65%
poliester CĂPTUȘEALĂ 100% poliester CĂPTUȘEALĂ
TERMICĂ 100% poliester

MATERIAL EXTERIOR țesătură poplin 35% bumbac + 65%
poliester CĂPTUȘEALĂ 100% poliester CĂPTUȘEALĂ
TERMICĂ 100% poliester

magazin.renania.ro

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime - iarna

marimi

marimi

145

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime - iarna

146

marimi

1B87
9044 HIMA
BLEUMARIN / ROȘU, BLEUMARIN / ALBASTRU ROYAL

S-XXXL

marimi

2B06 9052 TRITON BLUE

BLEUMARIN, ALBASTRU ROYAL

S-XXXL

marimi

3B35 90741 FOREST

VERDE

S-XXXL

Vestă vătuită
conform EN ISO 13688

Vestă vătuită
conform EN ISO 13688

Vestă vătuită
conform EN ISO 13688

MATERIAL EXTERIOR țesătură poplin 20% bumbac + 80%
poliester CĂPTUȘEALĂ 100% poliester CĂPTUȘEALĂ
TERMICĂ 100% poliester

MATERIAL EXTERIOR țesătură diagonal 20% bumbac + 80%
poliester CĂPTUȘEALĂ 100% poliester CĂPTUȘEALĂ
TERMICĂ 100% poliester

MATERIAL EXTERIOR țesătură diagonal 35% bumbac + 65%
poliester CĂPTUȘEALĂ 100% poliester CĂPTUȘEALĂ
TERMICĂ 100% poliester

marimi

2B10 9053 MAJOR
BLEUMARIN / ALBASTRU ROYAL

S-XXXL

marimi

3B34 90740 BLANCA
ALB

S-XXXL

marimi

1B77 9034 MAYA

GRI, ROȘU, BLEUMARIN, ALBASTRU ROYAL

S-XXXL

Vestă vătuită
conform EN ISO 13688

Vestă vătuită
conform EN ISO 13688

Vestă vătuită
conform EN ISO 13688

MATERIAL EXTERIOR țesătură poplin 20% bumbac + 80%
poliester CĂPTUȘEALĂ 100% poliester CĂPTUȘEALĂ
TERMICĂ 100% poliester

MATERIAL EXTERIOR țesătură diagonal 35% bumbac + 65%
poliester CĂPTUȘEALĂ ﬂeece 100% poliester CĂPTUȘEALĂ
TERMICĂ 100% poliester

MATERIAL EXTERIOR țesătură diagonal, 100% bumbac, 300
g/mp CĂPTUȘEALĂ 100% poliester CĂPTUȘEALĂ TERMICĂ
100% poliester, 280 g/mp. Marimea 4XL disponibila la culorile
bleumarin si albastru royal.

1B81 9038 RAMSAY
BLEUMARIN

S-XXXL

1B88 9045 PRESTON
NEGRU / PORTOCALIU, GRI / PORTOCALIU

S-XXXL

marimi

1B85 9042 MOTLEY
BLEUMARIN

S-XXXL

Vestă vătuită
conform EN ISO 13688

Vestă vătuită din material peliculizat
conform EN ISO 13688

Vestă vătuită din material peliculizat
conform EN ISO 13688

MATERIAL EXTERIOR microﬁbră, 100% poliester
CĂPTUȘEALĂ 100% poliester CĂPTUȘEALĂ TERMICĂ 100%
poliester, 300 g/mp

MATERIAL EXTERIOR 100% poliester + membrană PVC
CĂPTUȘEALĂ 100% poliester CĂPTUȘEALĂ TERMICĂ 100%
poliester, 280 g/mp

MATERIAL EXTERIOR 100% nailon + membrană PU
CĂPTUȘEALĂ polar ﬂeece, 100% poliester CĂPTUȘEALĂ
TERMICĂ 100% poliester

marimi

marimi

1B75 9032 HARD
NEGRU

S-XXXL

3B36 90742 DIEGO
NEGRU

S-XXXL

marimi

1B79 9036 ROSE
ROȘU

S-XXXL

Vestă vătuită din material peliculizat
conform EN ISO 13688

Vestă softshell vătuită
conform EN ISO 13688

Vestă vătuită pentru femei
conform EN ISO 13688

MATERIAL EXTERIOR 100% nailon + membrană PU
CĂPTUȘEALĂ polar ﬂeece, 100% poliester (model în carouri)
CĂPTUȘEALĂ TERMICĂ 100% poliester

MATERIAL EXTERIOR sotfshell cu strat exterior 94% poliester
+ 6% spandex, strat interior microﬂeece CĂPTUȘEALĂ 100%
poliester CĂPTUȘEALĂ TERMICĂ 100% poliester

MATERIAL EXTERIOR 100% nailon + membrană PU
CĂPTUȘEALĂ polar ﬂeece, 100% poliester CĂPTUȘEALĂ
TERMICĂ 100% poliester

magazin.renania.ro

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime - iarna

marimi

marimi

147

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime - iarna

148

marimi

marimi

3B38 90750 ALPE
ALBASTRU

S-XXXL

3B39 90751 WELS
ROȘU

S-XXXL

Scurtă de iarnă pentru femei
conform EN ISO 13688

Scurtă de iarnă pentru femei
conform EN ISO 13688

MATERIAL EXTERIOR 100% nailon taslon + membrană PU CĂPTUȘEALĂ 100% poliester tafetta
CĂPTUȘEALĂ TERMICĂ 100% poliester

MATERIAL EXTERIOR microﬁbră 100% poliester + membrană PU CĂPTUȘEALĂ 100% poliester
tafetta CĂPTUȘEALĂ TERMICĂ 100% poliester

1B83 9041 EXFORD

VIŞINIU, GRI, BLEUMARIN, ALBASTRU ROYAL, NEGRU, ROSU, VERDE

S-XXXL

Jachetă pilot multifuncțională cu mâneci detașabile
conform EN ISO 13688
MATERIAL EXTERIOR 100% poliester + membrană PVC CĂPTUȘEALĂ 100% poliester
CĂPTUȘEALĂ TERMICĂ detașabilă & GULER detașabil: blană sintetică 70% PNA + 30% PE

magazin.renania.ro

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime - iarna

marimi

149

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime - iarna

150

marimi

1B90 90460 GLASGOW
BLEUMARIN

S-XXXL

marimi

1B91 9047 ATLAS
BLEUMARIN, VERDE

S-XXXL

marimi

1B93 9049 PACIFIC
BLEUMARIN

S-XXXL

Combinezon de iarnă din material peliculizat
conform EN ISO 13688

Scurtă de iarnă din material peliculizat
conform EN ISO 13688

Pantalon de iarnă din material peliculizat
conform EN ISO 13688

MATERIAL EXTERIOR țesătură 100% poliester Oxfrod 300D
+ membrană PU CĂPTUȘEALĂ 100% poliester CĂPTUȘEALĂ
TERMICĂ 100% poliester, 220 g/mp.

MATERIAL EXTERIOR țesătură 100% poliester + membrană
PVC CĂPTUȘEALĂ 100% bumbac in carouri CĂPTUȘEALĂ
TERMICĂ 100% poliester.

MATERIAL EXTERIOR țesătură 100% poliester + membrană
PVC CĂPTUȘEALĂ 100% poliester CĂPTUȘEALĂ TERMICĂ
100% poliester.

5B56 9196 LONDON
PORTOCALIU FLUO

S-XXXL

5B46 9193 CARDIFF
GALBEN FLUO

Scurtă de iarnă cu mâneci detașabile din
material peliculizat conform EN ISO 13688
MATERIAL EXTERIOR țesătură 100% poliester +
membrană PVC CĂPTUŞEALĂ 100% poliester
CĂPTUŞEALĂ TERMICĂ 100% poliester 220
g/mp

magazin.renania.ro

marimi

3B28 90735 ARHUS
ALBASTRU/ BLEUMARIN

S-XXXL

marimi

1B74 9031 MONTANA
BLEUMARIN

S-XXXL

Scurtă de iarnă din material peliculizat
conform EN ISO 13688

Scurtă de iarnă din material hidrofobizat
conform EN ISO 13688

MATERIAL EXTERIOR țesătură poliester Oxford 600D
+ membrană PU CĂPTUŞEALĂ 100% poliester,
CĂPTUŞEALĂ TERMICĂ 100% poliester (220 g/mp în
corp+ 180 g/mp în mâneci)

MATERIAL EXTERIOR țesătură hidrofobizată 65%
poliester + 35% bumbac CĂPTUŞEALĂ 100%
poliester CĂPTUŞEALĂ TERMICĂ 100% poliester

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime - iarna

marimi

151

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime - iarna
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marimi

3B27 90734 ROCKY
BLEUMARIN, ROȘU, NEGRU

S-XXXL

marimi

3B26 90733 ALBORG
GRI, ALBASTRU ROYAL, ROȘU

XS-XXXL

marimi

3B23 90730 DUNCAN
NEGRU

S-XXXL

Scurtă de iarnă din material peliculizat
conform EN ISO 13688

Scurtă de iarnă din material peliculizat
conform EN ISO 13688

Scurtă de iarnă din material peliculizat 3 în 1
conform EN ISO 13688

MATERIAL EXTERIOR țesătură 100% poliester pongee +
membrana PVC CĂPTUȘEALĂ polar ﬂeece 100% poliester,
280 g/mp In partea superioara, 100% poliester tafetta In
maneci şi partea inferioara CĂPTUȘEALĂ TERMICĂ 100%
poliester (80 g/mp In partea superioara a corpului + 140 g/mp
In maneci şi partea inferioara)

MATERIAL EXTERIOR țesătură 100% poliester ripstop +
membrană PVC CĂPTUȘEALĂ 100% poliester tafetta, matlasat
CĂPTUȘEALĂ TERMICĂ 100% poliester (200 g/mp În corp +
140 g/mp În mâneci)

Jachetă: MATERIAL țesătură 100% nailon taslon + membrană
PU CĂPTUȘEALĂ+CĂPTUȘEALĂ TERMICĂ 100% poliester
Vestă detașabilă: MATERIAL EXTERIOR țesătură 100% nailon
taslon + membrană PU CĂPTUȘEALĂ polar ﬂeece 100%
poliester

3B30 90737 VANCOURT
GRI

S-XXXL

marimi

3B32 90739 NORIAS
NEGRU

S-XXXL

marimi

3B31 90738 HOUSTON
GRI ÎNCHIS

S-XXXL

Scurtă de iarnă din material peliculizat
conform EN ISO 13688

Scurtă de iarnă din softshell
conform EN ISO 13688

Scurtă de iarnă din material peliculizat
conform EN ISO 13688

MATERIAL EXTERIOR țesătură 100% poliester
pongee ripstop + membrană PVC CĂPTUŞEALĂ
100% poliester CĂPTUŞEALĂ TERMICĂ 100%
poliester 220 g/mp. Pe interior în zona taliei are o
bandă elastică pentru protecție împotriva vântului.

MATERIAL EXTERIOR softshell 94% poliester + 6%
spandex, membrană TPU, microﬂeece, impermeabil și
respirabil CĂPTUŞEALĂ 100% poliester CĂPTUŞEALĂ
TERMICĂ 100% poliester

MATERIAL EXTERIOR țesătură 100% poliester +
membrană TPU, 150 g/mp CĂPTUŞEALĂ 100%
poliester CĂPTUŞEALĂ TERMICĂ 100% poliester

magazin.renania.ro

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime - iarna

marimi
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IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime - ploaie
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marimi

marimi

B836 3050 AACHEN
BLEUMARIN, GALBEN

S-XXXL

B833 3030 DORTMUND

BLEUMARIN, GALBEN, KAKI

S-XXXL

marimi

marimi

B873 4070 HAMBURG
BLEUMARIN, GALBEN,
ALBASTRU ROYAL

M-XXXL

B875 4072 ROSTOK

BLEUMARIN, GALBEN,
ALBASTRU ROYAL

M-XXXL

Scurtă de ploaie
conform EN ISO 13688

Scurtă de ploaie
conform EN ISO 13688

Scurtă de ploaie PU
conform EN ISO 13688

Pantalon cu pieptar de ploaie PU
conform EN ISO 13688

Scurtă de ploaie cu glugă ascunsă în guler
MATERIAL țesătură poliester 170T +
membrană PVC, Lungime 75-80 cm

Scurtă de ploaie cu apărătoare frontală
MATERIAL țesătură poliester 190T +
membrană PVC, Lungime 90 cm

MATERIAL poliuretan laminat pe suport
tricot poliester, testat conform EN 343

MATERIAL poliuretan laminat pe suport
tricot poliester, testat conform EN 343

B837 3050PL DUREN
BLEUMARIN, GALBEN, KAKI

5B29 9184 TRINIDAD

S-XXXL

PORTOCALIU FLUORESCENT

5B30 9185 TOBAGO

Pelerină de ploaie
conform EN ISO 13688
Pelerină de ploaie cu glugă ascunsă în guler
MATERIAL țesătură poliester 170T
membrană PVC, Lungime 120-130 cm.

M-XXXL

GALBEN FLUORESCENT

+

Pelerină de ploaie
conform EN ISO 13688
Pelerină de ploaie cu glugă ascunsă în guler
MATERIAL țesătură 100% poliester Oxford +
membrană PVC.

magazin.renania.ro

marimi

marimi

B834 3040 BONN

BLEUMARIN, GALBEN

M-XXXL

B839 3060 ESSEN
BLEUMARIN

Costum de ploaie
conform EN ISO 13688

Combinezon de ploaie
conform EN ISO 13688

Costum de ploaie cu glugă ascunsă în guler
MATERIAL țesătură poliester 170 T /
membrană PVC; jachetă lungime 75-80 cm +
pantalon talie.

MATERIAL țesătură
membrană PVC.

poliester

M-XXXL

170T

+

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
riscuri minime - ploaie

marimi

marimi
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IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
inalta vizibilitate
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NOU

NOU

NOU

3

3

2

2

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

marimi

34B6 AVX05204
HI-VIS JACKET

NOU

42-64

marimi

34B9 AVX06204
HI-VIS OVERALL

42-64

marimi

34B8 AVX04204
HI-VIS BIB

42-64

marimi

34B7 AVX02204
HI-VIS PANT

42-64

GALBEN FLUO, PORTOCALIU FLUO

Jachetă reﬂectorizantă
conform EN ISO 13688, EN ISO 20471 clasa 3

GALBEN FLUO, PORTOCALIU FLUO

GALBEN FLUO, PORTOCALIU FLUO

Combinezon reﬂectorizant
conform EN ISO 13688, EN ISO 20471 clasa 3

Pantalon cu pieptar reﬂectorizan
conform EN ISO 13688, EN ISO 20471 clasa 2

Pantalon talie reﬂectorizant
conform EN ISO 13688, EN ISO 20471 clasa 2

MATERIAL țesătură COMPOZIŢIE 35%
bumbac+65% poliester
GREUTATE 210
g/mp. Benzi reﬂectorizante 5 cm lățime pe
bust si mâneci.

MATERIAL țesătură COMPOZIŢIE 35%
bumbac+65% poliester
GREUTATE 210
g/mp. Benzi reﬂectorizante 5 cm lățime.

MATERIAL țesătură COMPOZIŢIE 35%
bumbac+65% poliester
GREUTATE 210
g/mp. Benzi reﬂectorizante 5 cm lățime.

MATERIAL țesătură COMPOZIŢIE 35%
bumbac+65% poliester
GREUTATE 210
g/mp. Benzi reﬂectorizante 5 cm lățime.

GALBEN FLUO, PORTOCALIU FLUO

NOU

3

3

3

1

1

1

EN 343:2003
+A1:2007

31B1 V451 MICENE
GALBEN FLUO, PORTOCALIU FLUO

NOU

EN 343:2003
+A1:2007

EN 343:2003
+A1:2007

3

3

3

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

marimi

marimi

S-XXXL

31B2 V450 MERIDA
GALBEN FLUO, PORTOCALIU FLUO

S-XXXL

marimi

56B9 V452 CARACAS
GALBEN FLUO, PORTOCALIU FLUO

S-XXXL

Pantalon talie impermeabil
conform EN ISO 13688, EN 343,
EN ISO 20471 clasa 3

Scurtă impermeabilă, cu glugă
conform EN ISO 13688, EN 343,
EN ISO 20471 clasa 3

Pelerină impermeabilă, cu glugă
conform EN ISO 13688, EN 343,
EN ISO 20471 clasa 3

MATERIAL țesătură poliester 170 gr/mp +
membrană poliuretan.

MATERIAL țesătură poliester 170 gr/mp +
membrană poliuretan.

MATERIAL țesătură poliester 170 gr/mp +
membrană poliuretan.
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IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
inalta vizibilitate

NOU
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IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
inalta vizibilitate
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2

2

2

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

marimi

5B47 9194 REFLEX
5B51
9195 NEON
PORTOCALIU FLUO, GALBEN FLUO

marimi

L-XXXL

5B48 91940 FINLEY
5B52 91950 ASHLEY
PORTOCALIU FLUO, GALBEN FLUO

marimi

5B49/5B53
91941/91951 MANAGER
PORTOCALIU FLUO, GALBEN FLUO

XL

S-XXXL

Vestă de semnalizare conform
EN ISO 13688, EN ISO 20471 clasa 2

Vestă de semnalizare conform
EN ISO 13688, EN ISO 20471 clasa 2

Vestă de semnalizare conform
EN ISO 13688, EN ISO 20471 clasa 2

MATERIAL 100% poliester
Benzi reﬂectorizante 5 cm lățime.

MATERIAL țesătură tip plasă 100% poliester
Benzi reﬂectorizante 5 cm lățime.

MATERIAL țesătură 100% poliester | Închidere frontală cu
fermoar | 2 buzunare mari și un buzunar la piept pentru
telefon mobil

NOU

B919 439A LOXTON
PORTOCALIU FLUO, GALBEN FLUO

3

1

2

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

marimi

marimi

L-XXL

30B8 V115-0 RADAR
PORTOCALIU FLUO, GALBEN FLUO

S-XXXL

marimi

B850 3866 AMENO

PORTOCALIU FLUO, GALBEN FLUO, ROȘU FLUO

S-XXXL

Vestă de semnalizare conform
EN ISO 13688, EN ISO 20471 clasa 3

Tricou clasic reﬂectorizant conform
EN ISO 13688, EN ISO 20471 clasa 1

Tricou clasic reﬂectorizant conform
EN ISO 13688, EN ISO 20471 clasa 2

MATERIAL tricot 100% poliester, tip plasă | GREUTATE ± 120
g/mp | Lungime 79 cm | Închidere cu fermoar.

MATERIAL tricot 100% poliester, respirabil | GREUTATE ±
150 g/mp | Benzi reﬂectorizante 5 cm lățime.

MATERIAL tricot 100% poliester | GREUTATE ± 140 g/mp |
Benzi reﬂectorizante pe bust și umeri.

53B2 V116-0 HELPWAY
GALBEN FLUO, PORTOCALIU FLUO

NOU

1XXXX

NOU
1

2

3

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

marimi

marimi

marimi

S-XXXL

B851 3870 IROLA

GALBEN FLUO, PORTOCALIU FLUO

S-XXXL

5B18 9178 ROMA JACKET

GALBEN FLUO

S-XXXL

Tricou polo reﬂectorizant
conform EN ISO 13688, EN ISO 20471 clasa 1

Tricou polo reﬂectorizant
conform EN ISO 13688, EN ISO 20471 clasa 2

Jachetă softshell reﬂectorizantă
conform EN ISO 13688, EN ISO 20471 clasa 3, EN 14058

MATERIAL tricot 25% bumbac+75% poliester, respirabil|
GREUTATE ± 185 g/mp | Benzi reﬂectorizante 5 cm lățime.

MATERIAL tricot 100% poliester | GREUTATE ± 140 g/mp |
Benzi reﬂectorizante pe bust.

MATERIAL softshell | COMPOZIŢIE 100% poliester,
membrană TPU, strat interior micro-ﬂeece | 2 buzunare în talie
și un buzunar la piept | Benzi reﬂectorizante 5 cm lățime.

NOU

NOU

NOU
EN 14058:2004

1XXXX

2
2

30B9 V110-1 SKITTLE

GALBEN FLUO, PORTOCALIU FLUO

2

3

UNI EN 471:2008

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

marimi

marimi

S-XXXL

31B0 V111-3 NEW SUN
GALBEN FLUO, PORTOCALIU FLUO

S-XXXL

marimi

5B17 9177 ATENA JACKET

PORTOCALIU FLUO

S-XXXL

Tricou clasic reﬂectorizant
conform EN 340, EN 471

Tricou polo reﬂectorizant
conform EN ISO 13688, EN ISO 20471 clasa 2

Jachetă softshell reﬂectorizantă
conform EN ISO 13688, EN ISO 20471 clasa 3, EN 14058

MATERIAL tricot 50% bumbac+50% poliester | GREUTATE ±
220 g/mp | Benzi reﬂectorizante pe bust și umeri.

MATERIAL tricot 25% bumbac + 75% poliester, respirabil |
GREUTATE ± 220 g/mp | Benzi reﬂectorizante 5 cm lățime pe
bust si mâneci |un buzunar la piept.

MATERIAL softshell | COMPOZIŢIE 100% poliester,
membrană TPU, strat interior micro-ﬂeece | 2 buzunare în talie
și un buzunar la piept | Benzi reﬂectorizante 5 cm lățime.
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IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
inalta vizibilitate

EN 14058:2004
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IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
inalta vizibilitate
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NOU

NOU

3

3

1

1

EN 343:2003
+A1:2007

5B16
9176 ALASKA JACKET
GALBEN FLUO/ NEGRU

EN 343:2003
+A1:2007

3

3

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

marimi

marimi

S-XXXL

5B15
9175 ICELAND JACKET
PORTOCALIU FLUO/ NEGRU

S-XXXL

Jachetă pilot multifuncțională impermeabilă,
mâneci detașabile, reﬂectorizantă
conform EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471 clasa 3

Jachetă pilot multifuncțională impermeabilă,
mâneci detașabile, reﬂectorizantă
conform EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471 clasa 3

Jacheta: MATERIAL EXTERIOR 100% poliester Oxford |
CĂPTUŞEALĂ 100% poliester | CĂPTUŞEALĂ TERMICĂ
detașabilă și guler detașabil din blană sintetică | Mâneci
detașabile matlasate | Benzi reﬂectorizante 5 cm lățime.

Jacheta: MATERIAL EXTERIOR 100% poliester Oxford |
CĂPTUŞEALĂ 100% poliester | CĂPTUŞEALĂ TERMICĂ
detașabilă și guler detașabil din blană sintetică | Mâneci
detașabile matlasate | Benzi reﬂectorizante 5 cm lățime.

3

3

1

1

1

EN 343:2003
+A1:2007

EN 343:2003
+A1:2007

EN 343:2003
+A1:2007

2

3

3

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

marimi

marimi

S-XXXL

S-XXXL

marimi

5B27/5B33
9182 DENMARK/ 9188 NORWAY
GALBEN FLUO/ BLEUMARIN, PORTOCALIU FLUO / BLEUMARIN

Pantalon cu pieptar impermeabil, de iarnă reﬂectorizant
conform EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471 clasa 2
MATERIAL EXTERIOR țesătură: 100% poliester Oxford +
membrană PU | CĂPTUŞEALĂ 100% poliester | CĂPTUŞEALĂ
TERMICĂ 100% poliester, 180 g/mp.

magazin.renania.ro

S-XXXL

5B60 9198 FINLAND

5B62 9199 SWEDEN

Scurtă multifuncțională impermeabilă de iarnă, reﬂectorizantă,
conform EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471 clasa 3

Scurtă multifuncțională impermeabilă de iarnă, reﬂectorizantă,
conform EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471 clasa 3

Jachetă externă: MATERIAL EXTERIOR țesătură 100% PES
Oxford + membrană PU CĂPTUȘEALĂ 100% PES plasă în corp +
PES taﬀeta în mâneci
Jachetă internă cu mâneci detașabile: MATERIAL EXTERIOR
țesătură 100% PES Oxford + membrană PU CĂPTUȘEALĂ 35%
bumbac + 65% poliester; CĂPTUȘEALĂ TERMICĂ 100% PES,
220 g/mp

Jachetă externă: MATERIAL EXTERIOR țesătură 100% PES
Oxford + membrană PU CĂPTUȘEALĂ 100% PES plasă în corp +
PES taﬀeta în mâneci
Jachetă internă cu mâneci detașabile: MATERIAL EXTERIOR
țesătură 100% PES Oxford + membrană PU CĂPTUȘEALĂ 35%
bumbac + 65% poliester; CĂPTUȘEALĂ TERMICĂ 100% PES,
220 g/mp

PORTOCALIU FLUORESCENT / BLEUMARIN

GALBEN FLUORESCENT / BLEUMARIN

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
inalta vizibilitate

3
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IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
inalta vizibilitate
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3

3

3

1

1

1

EN 343:2003
+A1:2007

5B19 9179 BRIGHTON
GALBEN FLUO / NEGRU

EN 343:2003
+A1:2007

EN 343:2003
+A1:2007

2

3

3

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

marimi

marimi

marimi

S-XXXL

5B28 9183 MALMO
GALBEN FLUO

S-XXXL

5B34 9189 BRISTOL
GALBEN FLUO

S-XXXL

Jachetă cu mâneci detașabile 2 în 1
conform EN ISO 13688, EN ISO 20471 clasa 2

Jachetă pilot impermeabilă reﬂectorizantă
conform EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471 clasa 3

Scurtă impermeabilă de iarnă, reﬂectorizantă
conform EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471 clasa 3

MATERIAL EXTERIOR țesătură 100% poliester Oxford 300D
+ membrană PU | CĂPTUŞEALĂ
100% poliester |
CĂPTUŞEALĂ TERMICĂ 100% poliester | Mâneci detașabile
matlasate.

MATERIAL EXTERIOR țesătură 100% poliester Oxford +
membrană PU | CĂPTUŞEALĂ
100% poliester |
CĂPTUŞEALĂ TERMICĂ 100% poliester 220 g/mp.

MATERIAL EXTERIOR țesătură 100% poliester Oxford +
membrană PU | CĂPTUŞEALĂ
100% poliester |
CĂPTUŞEALĂ TERMICĂ 100% poliester 220 g/mp.

3

3

3

1

1

1

EN 343:2003
+A1:2007

5B20
9180 LIVERPOOL
PORTOCALIU FLUO / NEGRU

EN 343:2003
+A1:2007

EN 343:2003
+A1:2007

2

3

3

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

marimi

marimi

marimi

S-XXXL

5B31
9186 OSLO
PORTOCALIU FLUO

S-XXXL

5B35
9190 SEFTON
PORTOCALIU FLUO / BLEUMARIN

S-XXXL

Jachetă cu mâneci detașabile 2 în 1 conform
EN ISO 13688, EN ISO 20471 clasa 2

Jachetă pilot impermeabilă reﬂectorizantă
conform EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471 clasa 3

Scurtă impermeabilă de iarnă, reﬂectorizantă
conform EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471 clasa 3

MATERIAL EXTERIOR țesătură 100% poliester Oxford 300D
+ membrană PU | CĂPTUŞEALĂ
100% poliester |
CĂPTUŞEALĂ TERMICĂ 100% poliester | Mâneci detașabile
matlasate.

MATERIAL EXTERIOR țesătură 100% poliester Oxford +
membrană PU | CĂPTUŞEALĂ
100% poliester |
CĂPTUŞEALĂ TERMICĂ 100% poliester 220 g/mp.

MATERIAL EXTERIOR țesătură 100% poliester Oxford +
membrană PU | CĂPTUŞEALĂ
100% poliester |
CĂPTUŞEALĂ TERMICĂ 100% poliester 220 g/mp.

NOU

EN 342
2004
a=Icler 0,411 m3K/w

3

3

1
3
EN 343:2003
+A1:2007

EN 343:2003+A1:2007

3

3

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

marimi

marimi

33B0 313A LIGHTFLASH

30B4/30B5 NIGHTHAWK JACKET XS-4XL
PORTOCALIU FLUO / GALBEN FLUO

GALBEN FLUO / BLEUMARIN, PORTOCALIU FLUO/
BLEUMARIN, ROȘU FLUO / GRI

S-XXXL

Jachetă pilot impermeabilă reﬂectorizantă
conform EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471 clasa 3

Jachetă impermeabilă de iarnă, reﬂectorizantă
conform EN ISO 13688, EN 343, EN 342, EN ISO 20471 clasa 3

MATERIAL EXTERIOR
țesătură 100% poliester Oxford +
membrană impermeabilă | CĂPTUŞEALĂ 100% poliester |
CĂPTUŞEALĂ TERMICĂ detașabilă și glugă detașabilă | Mâneci
detașabile | Benzi reﬂectorizante 5 cm lățime.

MATERIAL EXTERIOR țesătură 100% poliester + membrană PU |
GREUTATE ± 155 g/mp.

Icler 0,545(B)

EN 342:2004

X3X

X3X

NOU

Icler 0,545(B)

NOU

EN 342:2004

3

3

1

1

EN 343:2003
+A1:2007

EN 343:2003
+A1:2007

3

3

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

marimi

31B3
V017 RESCUE
GALBEN FLUO, PORTOCALIU FLUO

44-64

marimi

31B4 V025 SAFE

GALBEN FLUO, PORTOCALIU FLUO

44-64

Scurtă impermeabilă de iarnă, reﬂectorizantă
conform EN ISO 13688, EN 343, EN 342, EN ISO 20471 clasa 3

Pantalon talie de iarnă, reﬂectorizant conform
EN ISO 13688, EN 343, EN 342, EN ISO 20471 clasa 3

MATERIAL EXTERIOR țesătură 100% poliester + membrană PU |
CĂPTUŞEALĂ 100% poliester | CĂPTUŞEALĂ TERMICĂ 100%
nylon 200 g/mp.

MATERIAL EXTERIOR țesătură 100% poliester + membrană PU |
CĂPTUŞEALĂ 100% poliester | CĂPTUŞEALĂ TERMICĂ 100%
nylon 200 g/mp.
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IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
inalta vizibilitate

ax32

NOU

163

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
protectie sudura

164

NOU

EN ISO 11611:2015
Clasa 1 A1

EN ISO 11612:2008
A1B1C1

NOU

EN ISO 11611:2007
Clasa 1 A1

marimi

1B58
9021 FLAME
BLEUMARIN

S-XXXL

EN ISO 11612:2008
A1B1C1E1

NOU

EN ISO 11611:2007
Clasa 1 A1

marimi

31B5 V260 FLAMETEC

BLEUMARIN

44-64

EN ISO 11612:2008
A1B1C1E1

EN ISO 11611:2007
Clasa 1 A1

EN ISO 11612:2008
A1B1C1E1

marimi

37B9 V259 FLAME C

BLEUMARIN

44-64

marimi

31B6
V261 FLAME STOP 44-64
BLEUMARIN

Costum salopetă ignifugat
conform EN ISO 11611, EN ISO 11612

Jachetă ignifugată
conform EN ISO 11611, EN ISO 11612

Pantalon cu pieptar ignifugat
conform EN ISO 11611, EN ISO 11612

Pantalon talie ignifugat
conform EN ISO 11611, EN ISO 11612

MATERIAL
țesătură
ignifugată
|
COMPOZIŢIE 100% bumbac | GREUTATE
295 g/mp.

MATERIAL
țesătură
ignifugată
|
COMPOZIŢIE 100% bumbac | GREUTATE
300 g/mp.

MATERIAL
țesătură
ignifugată
|
COMPOZIŢIE 100% bumbac | GREUTATE
300 g/mp.

MATERIAL
țesătură
ignifugată
|
COMPOZIŢIE 100% bumbac | GREUTATE
300 g/mp.

NOU

EN ISO 11611:2015
Clasa 1 A1

EN ISO 11612:2015
A1B1C1F1

NOU

EN ISO 11611:2015
Clasa 1 A1

EN ISO 11612:2015
A1B1C1F1

BLEUMARIN / PORTOCALIU

42-64

28B2
C7701200 CHRONOS
BLEUMARIN / PORTOCALIU

42-64

28B1
C3701200 ARES
BLEUMARIN / PORTOCALIU

Pantalon talie ignifugat
conform EN ISO 11611, EN ISO 11612

Pantalon cu pieptar ignifugat
conform EN ISO 11611, EN ISO 11612

Jachetă ignifugată
conform EN ISO 11611, EN ISO 11612

MATERIAL țesătură ignifugată | COMPOZIŢIE
100% bumbac | GREUTATE 340 g/mp.

MATERIAL țesătură ignifugată | COMPOZIŢIE
100% bumbac | GREUTATE 340 g/mp.

MATERIAL țesătură ignifugată | COMPOZIŢIE
100% bumbac | GREUTATE 340 g/mp.
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EN ISO 11612:2015
A1B1C1F1

marimi

marimi

marimi

28B3 C2701200 HECTOR

EN ISO 11611:2015
Clasa 1 A1

XS-3XL

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
protectie sudura

NOU

165

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
protectie sudura

166

NOU
EN ISO 11611:2007

B813 23-6680 FR HOOD
B814 23-6680LV FR HOOD LONG

EN ISO 11611:2007

EN ISO 11611:2007

EN ISO 11611:2007

B925 44-2142
WELDAS APRON

B927 44-2321
WELDAS SLEEVES

B923 44-2114

Cotiere din piele pentru sudori
conform EN 11611

Ghetre din piele pentru sudori
conform EN 11611

MATERIAL bumbac ignifugat 305 g/mp,
posibilitate de conectare la cască, închidere
cu velcro

MATERIAL piele șpalt bovină; Grosime:
minim 1 mm; sistem de ﬁxare cu bretele
autoreglabile; ață Kevlar®

MATERIAL piele șpalt bovină; Grosime:
minim 1 mm; inserție ﬂexibilă în partea
anterioară; ață Kevlar®

MATERIAL piele șpalt bovină; Grosime:
minim 1 mm; elastic la manșetă și închidere
cu velcro la partea superioară; ață Kevlar®

B734 1301-60 BRAVO
B735 1301-80 BRAVO

B736 1301A ADI

B751 1306 COTTI

B746 1305 GHETTE
B748 1305C GHETTE

Sorț piele șpalt

Sorț piele bovină

Cotiere

Jambiere

MATERIAL piele șpalt de bovină;
Dimensiune: 60x90 cm / 80x110 cm;
Grosime: cca 1 mm

MATERIAL piele bovină, diverse culori;
Dimensiune: 105x65 cm; Acest articol poate
ﬁ confecționat din mai multe bucăți de piele.

MATERIAL piele șpalt de bovină; Grosime:
cca 1 mm; reglabile cu elastic

MATERIAL piele șpalt de bovină; Grosime:
cca 1 mm; închidere cu velcro 1305 /
catarame 1305C

Capișon de protecție pentru sudori
conform EN 11611

Șorț din piele pentru sudori
conform EN 11611

WELDAS GAITER

B007/26B8
13K ALUCOAT

NOU

EN ISO 11612:2015
A1B1C3D3E3F1

EN ISO 11612:2015
A1B1C3D3E3F1

EN ISO 11612:2015
A1B1C3D3E3F1

marimi

marimi

marimi

L-XXL

B827/B012
2K ALUJAK

L-XXL

B967/B014
4K ALUPANTS

L-XXL

Manta din ﬁbră aramidică aluminizată
conform EN 11612

Jachetă din ﬁbră aramidică aluminizată
conform EN 11612

Pantaloni din ﬁbră aramidică aluminizată
conform EN 11612

MATERIAL țesătură aluminizată din ﬁbre aramidice cu
proprietăți de rezistență ridicată împotriva căldurii și abraziunii
GREUTATE 475 g/mp; închidere frontală cu velcro; lungime 120 cm
| disponibilă și in varianta SOFT: 13K/SOFT | varianta cu
închidere la spate: 13KP.

MATERIAL țesătură aluminizată din ﬁbre aramidice cu
proprietăți de rezistență ridicată împotriva căldurii și abraziunii
GREUTATE 475 g/mp; închidere frontală cu butoni și velcro |
disponibilă și in varianta SOFT: 2K/SOFT.

MATERIAL țesătură aluminizată din ﬁbre aramidice cu
proprietăți de rezistență ridicată împotriva căldurii și abraziunii
GREUTATE 475 g/mp; bretele elastice | disponibil și in
varianta SOFT: 4K/SOFT.

B792 1KD GHOOD

EN ISO 11612:2015
A1B1C3D3E3F1

EN ISO 11612:2015
A1B1C3D3E3F1

EN ISO 11612:2015
A1B1C3D3E3F1

marimi

marimi

marimi

universal

1B43 8K GAPRON

universal

B727 12K ALUGHETTRE

universal

Capişon de protecție, anticaloric cu vizor aurit
conform EN 11612

Şorț din ﬁbră aramidică aluminizată
conform EN 11612

Ghetre aluminizate cu deschidere laterală
conform EN 11612

MATERIAL țesătură aluminizată din ﬁbre aramidice cu
proprietăți de rezistență ridicată împotriva căldurii și abraziunii
GREUTATE 475 g/mp; vizor din policarbonat de 1.8 mm,
conform EN 166, EN 170, ﬁxat cu velcro.

MATERIAL țesătură aluminizată din ﬁbre aramidice cu
proprietăți de rezistență ridicată împotriva căldurii și abraziunii
GREUTATE 475 g/mp; dimensiuni 70x100 cm.

MATERIAL țesătură aluminizată din ﬁbre aramidice cu
proprietăți de rezistență ridicată împotriva căldurii și abraziunii;
înălțime 38 cm; elemente de ﬁxare din piele pe talpa ghetei.
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IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
protectie termic - caldura

NOU

167

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
protectie multinorm

168

NOU

EN ISO 11611:2015
Clasa 1 A1

EN ISO 11612:2015
A1B1C1E2F2

EN 1149-5:2008

IEC 61482-2:2015
CEI EN 61482-1-2:2015
Clasa 1
ATPV>4 cal/cm2

EN ISO 11611:2015
Clasa 1 A1

EN ISO 11612:2015
A1B1C1E2F2

EN 1149-5:2008

marimi

1B60 9022 ARCO
ALBASTRU ROYAL

S-XXXL

Costum salopetă ignifugat, antistatic,
cu protecție împotriva efectului termic
al arcului electric conform EN 1149-5, EN ISO
11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2
MATERIAL țesătură ignifugată | COMPOZIŢIE
bumbac+2% ﬁbre antistatice | GREUTATE 260 g/mp.

98%

IEC 61482-2:2015
CEI EN 61482-1-2:2015
Clasa 1
ATPV>4 cal/cm2

EN ISO 11611:2015
Clasa 1 A1

EN ISO 11612:2015
A1B1C1E2F2

EN 1149-5:2008

marimi

1B62 9022BR ARCO REFLEX
ALBASTRU ROYAL

S-XXXL

IEC 61482-1-2:2008
Clasa 1

marimi

4B38 9089ASF MARCO
ALBASTRU ROYAL

S-XXXL

Costum salopetă ignifug, antistatic, cu protecție
împotriva efectului termic al arcului electric conform
EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2

Combinezon ignifug, antistatic cu benzi
reﬂectorizante conform EN 1149-5,
EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2

MATERIAL țesătură ignifugată | COMPOZIŢIE 98%
bumbac+2% ﬁbre antistatice | GREUTATE 260 g/mp | Benzi
reﬂectorizante de 5 cm.

MATERIAL țesătură ignifugată | COMPOZIŢIE 98%
bumbac+2% ﬁbre antistatice | GREUTATE 260 g/mp | Benzi
reﬂectorizante de 5 cm.

NOU

IEC 61482-2:
2009

EN ISO 11612:
2008

EN ISO 11611
2007

Class 1
ATPV 15,2 cal/cm2

A1A2B1C1E3F1

Class 1 - A1/A2

EN 1149-5:
2008

EN 13034:
2005+A1:2009

EN 1149-5:2008

EN ISO 11611:2007
Clasa 1 A1+A2

EN ISO 11612:2008
A1+A2 B1C1E2F2

marimi

33B1 017V CARLOW

BLEUMARIN, ALBASTRU ROYAL, GRI, ROȘU,PORTOCALIU

EN 13034:2008
+A1:2009

EN 14058:2004

EN 1149-5:2008

EN ISO 11612:2015 EN ISO 11611:2015
A1B1C1E2F3
Clasa 1 A1

EN 13034:2005
+A1:2009

IEC 61482-2:2009
Clasa 2

Type 6

44-64

marimi

1B67 9022W WINTER
ALBASTRU ROYAL

S-XXXL

marimi

1B71 9025 ARC 2
BLEUMARIN

S-XXXL

Combinezon multinorm cu benzi reﬂectorizante
conform EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5,
EN 13034, IEC 61482-2

Costum temoizolant, ignifufat, antistatic,
antiacid conform EN 1149-5, EN 11611,
EN 11612, EN 13034, EN 14058

Costum de protecţie multinorm ARC2 conform
EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034,
EN 61482 clasa 2, EN ISO 11416

MATERIAL țesătură ignifugată SIO-SAFE ESSENTIAL |
COMPOZIŢIE 79% bumbac +20% poliester+ 1% ﬁbre
antistatice | GREUTATE 350 g/mp.

MATERIAL țesătură ignifugată | COMPOZIŢIE 98%
bumbac+2% ﬁbre antistatice | GREUTATE 260 g/mp,
Căptuşeală termică: 100g/mp, căptuşeală: 100% bumbac
ignifugat, 120g/ mp.

MATERIAL dublu stratiﬁcat | STRAT EXTERIOR 51/43/5/1%
PPAN-fr/lyocell/para-aramid/antistatic | STRAT INTERIOR
45/35/20% PPAN-fr/lyocell/aramid | GREUTATE ± 490 g/mp |
Protecțe împotriva efectului termic al arcului electric clasa 2.
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IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
protectie multinorm

NOU

169

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
protectie multinorm

170

NOU

NOU

EN 1149-5:2008

EN ISO 11611:2007
Clasa 1 A1+A2

EN ISO 11612:2008
A1B1C1E2F1

NOU

EN 1149-5:2008

EN ISO 11611:2007
Clasa 1 A1+A2

marimi

33B4 MN/ETB ETNA JACKET
ALBASTRU ROYAL, BLEUMARIN, ROȘU, PORTOCALIU

S-XXL

EN ISO 11612:2008
A1B1C1E2F1

EN 1149-5:2008

EN ISO 11611:2007
Clasa 1 A1+A2

marimi

33B5 MN/ETP ETNA BIB

ALBASTRU ROYAL, BLEUMARIN, ROȘU, PORTOCALIU

S-XXL

EN ISO 11612:2008
A1B1C1E2F1

marimi

33B6 MN/ETT ETNA PANT
ALBASTRU ROYAL, BLEUMARIN, ROȘU, PORTOCALIU

S-XXL

Jachetă multirisc
conform EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5

Pantalon cu pieptar multirisc
conform EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5

Pantalon talie multirisc
conform EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5

MATERIAL țesătură ignifugată | COMPOZIŢIE 99% bumbac +
1% ﬁbre antistatice | GREUTATE 335 g/mp.

MATERIAL țesătură ignifugată | COMPOZIŢIE 99% bumbac +
1% ﬁbre antistatice | GREUTATE 335 g/mp.

MATERIAL țesătură ignifugată | COMPOZIŢIE 99% bumbac +
1% ﬁbre antistatice | GREUTATE 335 g/mp.

NOU

EN 1149-5:2008

EN ISO 11611:2015
Clasa 1 A1+A2

EN ISO 11612:2015
A1A2B1C1E2F1

NOU

EN 1149-5:2008

EN ISO 11611:2015
Clasa 1 A1+A2

marimi

33B7 MN/MET MERU

ALBASTRU ROYAL, BLEUMARIN, GRI, ROȘU,
PORTOCALIU, GALBEN FLUO

PANT

S-XXL

EN ISO 11612:2015
A1A2B1C1E2F1

EN 1149-5:2008

EN ISO 11611:2015
Clasa 1 A1+A2

EN ISO 11612:2015
A1A2B1C1E2F1

marimi

33B8 MN/MEP MERU
ALBASTRU ROYAL, BLEUMARIN, GRI, ROȘU,
PORTOCALIU, GALBEN FLUO

BIB

S-XXL

marimi

33B9 MN/MEB MERU
ALBASTRU ROYAL, BLEUMARIN, GRI, ROȘU,
PORTOCALIU, GALBEN FLUO

JACKET

S-XXL

Pantalon talie multirisc
conform EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5

Pantalon cu pieptar multirisc
conform EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5

Jachetă multirisc
conform EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5

MATERIAL țesătură ignifugată | COMPOZIŢIE 79% bumbac +
20% poliester + 1% ﬁbre antistatice | GREUTATE 260 g/mp.
Culoarea galben ﬂuo conform EN 20471.

MATERIAL țesătură ignifugată | COMPOZIŢIE 79% bumbac +
20% poliester + 1% ﬁbre antistatice | GREUTATE 260 g/mp.
Culoarea galben ﬂuo conform EN 20471.

MATERIAL țesătură ignifugată | COMPOZIŢIE 79% bumbac +
20% poliester + 1% ﬁbre antistatice | GREUTATE 260 g/mp.
Culoarea galben ﬂuo conform EN 20471.
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IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
protectie multinorm

NOU

171

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
protectie multinorm

172

NOU

NOU

EN 1149-5:2008

EN ISO 11611:2015
Clasa 1 A1

EN ISO 11612:2008
A1B1C1F1

IEC 61482-2:2009
Clasa 1

EN 13034:2005
Tip 6

EN 1149-5:2008

NOU

EN ISO 11611:2015
Clasa 1 A1

EN ISO 11612:2008
A1B1C1F1

IEC 61482-2:2009
Clasa 1

EN 13034:2005
Tip 6

marimi

28B4 C3801100 FARADAY
BLEUMARIN CU APLICAȚII GRI ȘI ROȘU

XS-XXXL

EN 1149-5:2008

EN ISO 11611:2015
Clasa 1 A1

EN ISO 11612:2008
A1B1C1F1

IEC 61482-2:2009
Clasa 1

EN 13034:2005
Tip 6

marimi

28B5 C7801100 AMPERE
BLEUMARIN CU APLICAȚII GRI ȘI ROȘU

42-64

marimi

28B6 C2801100 VOLTA
BLEUMARIN CU APLICAȚII GRI ȘI ROȘU

42-64

Jachetă multirisc conform EN 13034, EN 1149-5,
EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482

Pantalon cu pieptar multirisc conform EN 13034,
EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482

Pantalon talie multirisc conform EN 13034,
EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482

MATERIAL țesătură ignifugă și antistatică în masă |
COMPOZIŢIE 54% bumbac modacrilic + 44% bumbac +2%
ﬁbre antistatice | GREUTATE 240 g/mp.

MATERIAL țesătură ignifugă și antistatică în masă |
COMPOZIŢIE 54% bumbac modacrilic + 44% bumbac +2%
ﬁbre antistatice | GREUTATE 240 g/mp.

MATERIAL țesătură ignifugă și antistatică în masă |
COMPOZIŢIE 54% bumbac modacrilic + 44% bumbac +2%
ﬁbre antistatice | GREUTATE 240 g/mp.

EN ISO 11611:2007
Clasa 1 A1

EN ISO 11612:2008
A1B1C1D0E0F0

IEC 61482-2:2009
Clasa 1

EN 13034:2005
Tip 6

EN 1149-5:2008

EN ISO 11611:2007
Clasa 1 A1

EN ISO 11612:2008
A1B1C1D0E0F0

IEC 61482-2:2009
Clasa 1

marimi

EN 13034:2005
Tip 6

EN 1149-5:2008

EN ISO 11611:2007
Clasa 1 A1

EN ISO 11612:2008
A1B1C1D0E0F0

IEC 61482-2:2009
Clasa 1

marimi

EN 13034:2005
Tip 6

marimi

7B70 C2028790 BAEKELENAD 42-64
BLEUMARIN CU APLICAȚII GRI ȘI ROȘU

7B85 C7021795 DALTON

Pantalon talie multirisc conform EN 13034,
EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482

Pantalon cu pieptar multirisc conform EN 13034,
EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482

Jachetă multirisc conform EN 13034,
EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482

MATERIAL țesătură ignifugă și
antistatică în masă |
COMPOZIŢIE 54% modacrilic + 44% bumbac + 2% ﬁbre
antistatice | GREUTATE 320 g/mp.

MATERIAL țesătură ignifugă și
antistatică în masă |
COMPOZIŢIE 54% modacrilic + 44% bumbac + 2% ﬁbre
antistatice | GREUTATE 320 g/mp.

MATERIAL țesătură ignifugă și
antistatică în masă |
COMPOZIŢIE 54% modacrilic + 44% bumbac + 2% ﬁbre
antistatice | GREUTATE 320 g/mp.

magazin.renania.ro

BLEUMARIN CU APLICAȚII GRI ȘI ROȘU

42-64

7B76 C3028789 CURTIS
BLEUMARIN CU APLICAȚII GRI ȘI ROȘU

S-XXL

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
protectie multinorm

EN 1149-5:2008

173

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
protectie multinorm

174

EN 1149-5:2008

EN ISO 11611:2007
Clasa 1 A1

EN ISO 11612:2008
A1B1C1D0E0F0

EN 1149-5:2008

EN ISO 11611:2007
Clasa 1 A1

EN ISO 11612:2008
A1B1C1D0E0F0

2

EN 13034:2005
Tip 6

7B77 C3028813 BELL

GALBEN FLUO / BLEUMARIN

marimi

S-XXL

EN ISO 11611:2007
Clasa 1 A1

EN ISO 11612:2008
A1B1C1D0E0F0

2

EN ISO 20471:2013
IEC 61482-2:2009
Clasa 1

EN 1149-5:2008

EN 13034:2005
Tip 6

marimi

7B59 C1045814 DARWIN S-XXL

GALBEN FLUO / BLEUMARIN

EN ISO 11611:2007
Clasa 1 A1

EN ISO 11612:2008
A1B1C1D0E0F0

2

EN ISO 20471:2013
IEC 61482-2:2009
Clasa 1

EN 1149-5:2008

2

EN ISO 20471:2013
IEC 61482-2:2009
Clasa 1

7B86 C7021818
ARCHIMEDES

EN 13034:2005
Tip 6

marimi

42-64

EN ISO 20471:2013
IEC 61482-2:2009
Clasa 1

EN 13034:2005
Tip 6

7B71
C2028809 BINET
GALBEN FLUO / BLEUMARIN

marimi

42-64

GALBEN FLUO / BLEUMARIN

Jachetă multirisc conform
EN ISO 20471, EN 13034, EN 1149-5,
EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482

Jachetă multirisc conform
EN ISO 20471, EN 13034, EN 1149-5,
EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482

MATERIAL țesătură ﬂuorescentă, ignifugă și
antistatică în masă | COMPOZIŢIE 54%
modacrilic + 44% bumbac + 2% ﬁbre
antistatice | GREUTATE 320 g/mp.

MATERIAL țesătură ﬂuorescentă, ignifugă și
antistatică în masă | COMPOZIŢIE 54%
modacrilic + 44% bumbac + 2% ﬁbre
antistatice | GREUTATE 320 g/mp.

Jachetă multirisc conform
EN ISO 20471, EN 13034, EN 1149-5,
EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482
MATERIAL țesătură ﬂuorescentă, ignifugă și
antistatică în masă | COMPOZIŢIE 54%
modacrilic + 44% bumbac + 2% ﬁbre
antistatice | GREUTATE 320 g/mp.

Jachetă multirisc conform
EN ISO 20471, EN 13034, EN 1149-5,
EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482
MATERIAL țesătură ﬂuorescentă, ignifugă și
antistatică în masă | COMPOZIŢIE 54%
modacrilic + 44% bumbac + 2% ﬁbre
antistatice | GREUTATE 320 g/mp.

NOU

EN 1149-5:2008

EN 13034:2005
+A1:2009
type 6

NOU

3

3

3

3

3

3

EN 343:2003
+A1:2007

EN 1149-5:2008

EN ISO 14116:2008
1/30H/40
Interior index 3/5H/40

Exterior index

EN 13034:2005
+A1:2009
type 6

EN 343:2003
+A1:2007

marimi

31B7 V343 PECS

BLEUMARIN

S-XXXXL

EN 1149-5:2008

EN ISO 14116:2008
1/30H/40
Interior index 3/5H/40

Exterior index

EN 13034:2005
+A1:2009
type 6

EN 343:2003
+A1:2007

marimi

31B8 V348 MELK
BLEUMARIN

S-XXXXL

EN ISO 14116:2008
1/30H/40
Interior index 3/5H/40

Exterior index

marimi

31B9 V342 ST PETERSBURG
BLEUMARIN

S-XXXXL

Pantalon talie multinorm conform
EN 1149-5, EN 13034, EN 343, EN ISO 14116

Pantalon cu pieptar multinorm conform
EN 1149-5, EN 13034, EN 343, EN ISO 14116

Jachetă multinorm conform
EN 1149-5, EN 13034, EN 343, EN ISO 14116

MATERIAL EXTERIOR 98% poliester + 2% carbon +
membrană PU | CĂPTUŞEALĂ 99% bumbac + 1% carbon.

MATERIAL EXTERIOR 98% poliester + 2% carbon +
membrană PU | CĂPTUŞEALĂ 99% bumbac + 1% carbon.

Jachetă exterioară: MATERIAL EXTERIOR 98% poliester + 2%
carbon, cu membrană PU | CĂPTUŞEALĂ 99% bumbac + 1%
carbon | Jachetă interioară: MATERIAL EXTERIOR 99%
bumbac + 1% carbon | CĂPTUŞEALĂ TERMICĂ 100%
poliester ignifugat 130 g/mp | CĂPTUŞEALĂ 99% bumbac +
1% carbon.
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IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
protectie multinorm

NOU
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IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
protectie multinorm
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NOU
EN 531:
1995

EN ISO 14116:
2008

A B2 C1

Inner: index 3
Outer: index 1

EN 531:
1995

EN ISO 14116:
2008

A B2 C1

Inner: index 3
Outer: index 1

3

EN 1149-5:
2008

IEC 61482-2:
2009

EN ISO 11612:
2006

EN ISO 14116:
2008

Class 1
ATPV 24,3 cal/cm2

A1 B1 C2 F1

Index 3

EN ISO 11611
2007

EN 1149-5:
2008

EN 13034:
2005 +A1:2009

Class 2 - A1

Type PB [6]

3
3

2

EN ISO 20471:
2013

EN ISO 20471:
2013

3

3

1
X
X
X
X

3
2

EN 1149-5:
2008

EN 13034:
2005

EN 343:2003
+A1:2007

EN 13034:
2005

Type PB [6]

EN 471:
2013 +A1:2007

EN 343:2003
+A1:2007

Type PB [6]

marimi

1B06
7222 GLENROY
BLEUMARIN

EN 14058:
2004

marimi

1B02 7219 ELLISTON

S-XXXL

marimi

S-XXXL

GALBEN FLUO / BLEUMARIN, PORTOCALIU FLUO /
BLEUMARIN

33B2 S9633 PLAYFORD

XS-3XL

GALBEN FLUO / BLEUMARIN, PORTOCALIU FLUO /
BLEUMARIN

Jachetă impermeabilă, antistatică și ignifugată
cu benzi reﬂectorizante conform EN 531, EN ISO 14116,
EN 1149-5, EN 13034, EN 343

Jachetă reﬂectorizantă, antistatică și ignifugată
conform EN 531, EN ISO 14116, EN 1149-5,
EN 13034, EN 343, EN 471

Jachetă softshell multirisc conform
EC 61482-2 clasa 1, EN ISO 11612, EN ISO 14116,
EN ISO 11611, EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN 14058

MATERIAL EXTERIOR țesătură ignifugată și antistatică, 100%
poliester + membrană 100% PU | CĂPTUŞEALĂ ﬁxă ignifugată
din bumbac 100% | compatibilă cu articolele: 7224, 4691

MATERIAL EXTERIOR țesătură ignifugată și antistatică, 100%
poliester + membrană 100% PU | CĂPTUŞEALĂ ﬁxă ignifugată
din bumbac 100% | compatibilă cu articolele: 7224, 4691

MATERIAL din 3 straturi : 100% poliester + strat PU ignifug,
respirabil + polar ﬂeece ignifug în masă la interior | GREUTATE
± 400 g/mp.

EN 531:
1995
A B2 C1

EN ISO 14116:
2008

EN 531:
1995

Inner: index 3
Outer: index 1

A B2 C1

EN ISO 14116:
2008

EN 1149-5:
2008

Inner: index 3
Outer: index 1

3

3

3

3

IEC 61482-2:
2009

EN ISO 11612:
2006

Class 1
ATPV 24,3 cal/cm2

A1 B1 C2 F1

X
X
X
X

3
2

EN 1149-5:
2008

EN 13034:
2005

EN 343:2003
+A1:2007

EN 13034:
2005

EN 343:2003
+A1:2007

EN ISO 14116:
2008

EN 471:
2013 +A1:2007

EN 14058:
2004

EN 1149-5:
2008

Index 3
Type PB [6]

Type PB [6]

marimi

B841 3074 DUFFEL
BLEUMARIN / ALBASTRU ROYAL

S-XXXL

marimi

B840 3073 WINSELER
PORTOCALIU FLUO / BLEUMARIN,
GALBEN FLUO / BLEUMARIN

S-XXXL

marimi

1B17 7690 TOBADO
BLEUMARIN

S-XXXL

Jachetă impermeabilă, antistatică și ignifugată
conform EN531, EN ISO14116, EN1149-5, EN13034, EN343

Jachetă impermeabilă, antistatică, ignifugată conform EN531, EN ISO14116, EN1149-5, EN13034, EN343, EN471

Căptușeală detașabilă ﬂeece conform IEC 61482-2,
EN 111612, EN 14116, EN 1149-5, EN 14058

MATERIAL EXTERIOR țesătură ignifugată și antistatică, 100%
poliester + membrană 100% PU ignifug și antistatic |
CĂPTUŞEALĂ ﬁxă din bumbac 100%, ignifugat | compatibilă
cu articolele: 7690, 1666, 5806.

MATERIAL EXTERIOR țesătură ignifugată și antistatică, 100%
poliester + membrană 100% PU ignifug și antistatic |
CĂPTUŞEALĂ ﬁxă din bumbac 100%, ignifugat | compatibilă
cu articolele: 7690, 1666, 5729.

MATERIAL polar ﬂeece cu doua fete, 54% Protex + 34,2%
bumbac ignifugat + 10% poliamidă + 1,8% ﬁbre antistatice |
GREUTATE ± 310 g/mp | tratament anti-pilling | manșete
elastice | compatibilă cu articolele: 3073, 3074.

EN 533:
1997
Index 3

X
X
X
X

Index 1

2
3
X
X
X

1
2

EN ISO 14116:
2006

EN 14058:
2004

EN 13034:
2005

EN 471:
2013 +A1:2007

marimi

EN 14058:
2004

EN ISO 20471:
2013

EN 1149-5:
2005

marimi

marimi

B785 1666 BRAVONE

S-XXXL

BLEUMARIN

2

Type PB [6]

Index 1

1B05 7221 WATSON

EN ISO 14116:
2008

prEN 1149-5:
2007

S-XXXL

PORTOCALIU FLUO / BLEUMARIN,
GALBEN FLUO / BLEUMARIN

B965 494A SENRA

S-XXXL

GALBEN FLOUO / PORTOCALIU FLOUO

Căptușeala detașabilă ﬂeece, ignifugată
conform EN ISO 14116 indice 1, EN 14058

Vestă ignifugă și antistatică conform EN531,
EN ISO14116, EN1149-5, EN13034, EN471, EN14058

Vestă ignifugă și antistatică
conform EN ISO 20471, EN 1149-5, EN ISO 14116

MATERIAL polar ﬂeece cu doua fete, 100% poliester ignifugat
| GREUTATE 275 g/mp | tratament anti-pilling | manșete
elastice | compatibilă cu articolele: 7219.

MATERIAL țesătură SIOPOR FR AST, 100% poliester +
membrană 100% PU ignifug și antistatic GREUTATE 250 g/mp
CĂPTUȘEALĂ ﬁxă, din bumbac 100%, ignifugat; compatibilă cu
articolele: 3073, 3074

MATERIAL plasă 98% poliester +2% antistatic și ignifugat
GREUTATE 120 g/mp; închidere cu velcro; lungime 70 cm

EN 531:
1995

EN ISO 14116:
2008

A B2 C1

Inner: index 3
Outer: index 1

EN 531:
1995

EN ISO 14116:
2008

A B2 C1

Inner: index 3
Outer: index 1

3

EN 531:
1995

EN ISO 14116:
2008

A B2 C1

Inner: index 3
Outer: index 1

EN 1149-5:
2008

3

3

3

3

3

3

2

EN 1149-5:
2008

EN 13034:
2005

EN 343:2003
+A1:2007

EN 1149-5:
2008

Type PB [6]

S-XXXL

EN 343:2003
+A1:2007

EN 13034:
2005

Type PB [6]

B975
5806 EKOFISK
BLEUMARIN

EN 343:2003
+A1:2007

EN 471:
2013 +A1:2007

Type PB [6]

marimi

marimi

19B7
S4691 WELLSFORD
BLEUMARIN

EN 13034:
2005

S-XXXL

marimi

B974
5729 GLADSTONE
PORTOCALIU FLUO / BLEUMARIN,

S-XXXL

GALBEN FLUO / BLEUMARIN

Pantalon impermeabil, ignifug și antistatic
conform EN531, EN ISO14116, EN1149-5, EN13034, EN343

Pantalon impermeabil, ignifug și antistatic
conform EN531, EN ISO14116, EN1149-5, EN13034, EN343

MATERIAL țesătură SIOPOR FR AST, 100% poliester +
membrană 100% PU ignifug și antistatic GREUTATE 250 g/mp
CĂPTUȘEALĂ ﬁxă, din bumbac 100%, ignifugat; compatibil cu
articolele: 7219.

MATERIAL țesătură SIOPOR FR AST, 100% poliester +
membrană 100% PU ignifug și antistatic GREUTATE 250 g/mp
CĂPTUȘEALĂ ﬁxă, din bumbac 100%, ignifugat; compatibil cu
articolele: 3073, 3074
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Pantalon impermeabil, ignifug și antistatic
conform EN 531, EN ISO14116, EN 1149-5,
EN 13034, EN 343, EN 471
MATERIAL țesătură SIOPOR FR AST, 100% poliester +
membrană 100% PU ignifug și antistatic GREUTATE 250 g/mp
CĂPTUȘEALĂ ﬁxă, din bumbac 100%, ignifugat; compatibil cu
articolele: 3073

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
protectie multinorm

EN 531:
1995
A1 B1 C1
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IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
protectie multinorm
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EN ISO 11612:
2015

EN ISO 14116:
2015

A1 B1 C2 F1

Index 3

EN 1149-5:2008
3

EN 1149-5:
2008

EN 1149-5:2008

EN 14116:2008

EN 14116:2008

marimi

3B02 9063AS ALDO

M-XXL

50+

EN 13758-2
2013 +A1:2006

EN ISO 20471:
2013

UPF 50+

IEC 61482-2:2009
Clasa 1

marimi

8B68 ETF330AN-FR POLO

marimi

B847 318A ELTOW

S-XXXL

BLEUMARIN

S-XXXL

GALBEN FLUO

Cămașă antistatică, ignifugă
conform EN ISO 14116, EN1149-5

Tricou polo cu mânecă lunga
conform EN ISO 11612, EN1149-5, IEC 61482

Tricou polo cu mânecă lunga
conform EN ISO 11612, EN1149-5, EN ISO 20471

MATERIAL
țesătură ignifugată | COMPOZIŢIE 98%
bumbac+2% ﬁbre antistatice | GREUTATE 150 g/mp.

MATERIAL tricot ignifug în masă | COMPOZIŢIE 60%
modacrilic + 38% bumbac + 2% antistatic | GREUTATE 210
g/mp.

MATERIAL tricot jersey, ignifug în masă | COMPOZIŢIE 60%
Protex + 39% Viloft + 1% antistatic | GREUTATE 180 g/mp |
material moale, foarte ușor, cu tratament anti-microbial |
bandă reﬂectrorizantă perforată pentru confort sporit |
închidere cu butoni.

NOU

NOU
IEC 61482-2:
2009

EN ISO 11612:
2008

Class 1

A B2 C1 F1

EN ISO 14116:
2008

EN 1149-5:
2008

NOU
A1
B2
C2

Index 3

EN 1149-5:2008

marimi

33B3 496A FORBES
BLEUMARIN

S-XXXL

EN ISO 11612:2008
A1B1C1

EN ISO 11612:2008

35B0 IGN62557
BLEUMARIN

S-XXXL

EN 1149-5:2008

marimi

marimi

32B0 V374 ARINOS
BLEUMARIN

S-XXXXL

Tricou polo cu mânecă lungă conform
IEC 61482-2 Clasa 1, EN ISO 11612, EN ISO 14116, EN 1149-5

Bluzon ﬂeece multirisc conform
EN ISO 11612, EN ISO 1149-5

Jachetă ﬂeece multirisc conform
EN 1149-5, EN ISO 11612

MATERIAL tricot ignifug în masă | COMPOZIŢIE 54,5%
modacrilic + 44,5% bumbac + 1% ﬁbre antistatice | GREUTATE
± 220 g/mp.

MATERIAL tricot ignifug în masă | COMPOZIŢIE 60%
modacrilic + 38% bumbac + 2% ﬁbre antistatice | GREUTATE ±
300 g/mp.

MATERIAL tricot ignifug în masă | COMPOZIŢIE 60%
modacrilic + 38% cotton + 2% ﬁbre carbon | GREUTATE ± 420
g/mp.

marimi

8B67 ETF2NKV

BLEUMARIN

universal

Cagulă de protecție pompieri
conform EN 13911
MATERIAL tricot ignifug în masă din ﬁbre Kermel Lenzig;
model cu deschidere facială și lungime până la jumătatea
umerilor și parțial pe piept.

NOU
EN 13911:2006

universal

8B65 ETF2030
8B66
ETF2031
BLEUMARIN

Cagulă de protecție pompieri
conform EN 13911

Costum de protecție pompieri
conform EN 469

MATERIAL ignifug in masă | COMPOZIŢIE 50% Nomex
Antistatic + 50% vâscoză ignifugată | GREUTATE ± 210 g/mp |
model cu deschidere facială.

MATERIAL EXTERIOR Kermel Twin System XPS
MEMBRANĂ PTFE - respirabilă, barieră chimică
CĂPTUȘEALĂ Twin Spacer Nomex.
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JACHETA
închidere cu
fermoar, formă
spațială la coate
pentru confort și
mobilitate

PANTALON
două buzunare
mari laterale,
genunchiere, benzi
reﬂectorizante în
partea de jos a
pantalonului și în
partea laterală,
bretele reglabile

PANTALON
cu bretele elastice
detașabile, formă
spațială și dubluri
la genunchi pentru
protecție și
mobilitate

Xf2
Xr2
Y2
Z2

marimi

34B4
SE13911-1 SOPHIE
BLEUMARIN

JACHETA
închidere cu
fermoar acoperit
cu clapă; benzi
reﬂectorizante pe
corp, mâneci;
buzunare frontale
și interioare;
manșete reglabile;
barieră inﬁltrare

Xf2
Xr2
Y2
Z2

EN 469:2005

EN 469:2005

marimi

marimi

S-XXXL

9B97
PROFIRE
BLEUMARIN

M-XXXL

Costum de protecție pompieri
conform EN 469
MATERIAL EXTERIOR 75% Meta-aramid + 23% Para-aramid +
2% Antistatic, 195 g/mp MEMBRANĂ 48% Basoﬁl + 26% Aramid
+ 26% Para-aramid + PTFE, 90g/mp CĂPTUȘEALĂ Tecashield®
BARIERĂ TERMICĂ nețesut Meta-aramid / Viscoză FR, matlasat
pe țesătură 50% aramid + 50% modacrylic, 270 g/mp.

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
protectie pompieri

EN 13911:2004
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IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
protectie forestieri

180

NOU

NOU
32B1 V490 SAW BRAKE
JACKET

EN 381-11:2002
Clasa 1

EN 381-11:2002
Clasa 1

marimi

marimi

S-4XL

VERDE / PORTOCALIU FLUO

B798 1XTJ BOXER ECO
JACKET

XS-XXXL

VERDE / PORTOCALIU FLUO

Jachetă de protecție pentru forestieri
conform EN 381-11 clasa 1

Jachetă de protecție pentru forestieri
conform EN381-11 clasa 1

MATERIAL EXTERIOR țesătură 65% poliester + 35%
bumbac, 260 g/mp | suprafață mare ﬂuorescentă
pentru înaltă vizibilitate.

MATERIAL EXTERIOR țesătură rezistentă la apă, 65%
poliester + 35% bumbac | GREUTATE ± 245 g/mp|
CĂPTUŞEALĂ 65% poliester + 35% bumbac ± 85 g/mp |
Căptușeală intermediară de protectie pe mâneci, umeri și
piept: 9 straturi.

EN 381-11:2002
Clasa 1

marimi

46B7 T010 ROCK SAFE
JACKET

S-XXXL

VERDE / PORTOCALIU FLUO

Jachetă de protecție pentru forestieri
conform EN 381-11 clasa 1
MATERIAL EXTERIOR țesătură 100% poliester |
CĂPTUŞEALĂ
material de protecție împotriva
lanțului motoﬁerastrăului cu o viteză de 20m/s.

NOU
EN 381-5:1995
CLASS 1 - Design A

EN 381-5:1995
Clasa 1

marimi

marimi

34B3 TG001 ROCK SAFE
PANTS

S-XXXL

VERDE / PORTOCALIU FLUO

Pantalon de protecție pentru forestieri
conform EN381-5 clasa 1
MATERIAL EXTERIOR țesătură 100% poliester |
CĂPTUŞEALĂ
material de protecție împotriva
lanțului motoﬁerastrăului cu o viteză de 20m/s.

EN 381-5:1995
Clasa 1

32B2 V491 CHAIN STOP
PANTS

S-4XL

VERDE / PORTOCALIU FLUO

marimi

B801 1XTP BOXER ECO
PANTS

XS-XXXL

VERDE / PORTOCALIU FLUO

Pantalon de protecție pentru forestieri
conform EN 381-5 clasa 1

Pantalon de protecție pentru forestieri
conform EN381-5 clasa 1

MATERIAL EXTERIOR țesătură 65% poliester + 35%
bumbac | GREUTATE 260 gr/mp.

MATERIAL EXTERIOR rezistent la apă, 65% poliester +
35% bumbac | GREUTATE ± 245 g/mp | CĂPTUŞEALĂ
65% poliester + 35% bumbac ± 85 g/mp | Căptuseală
intermediară de protectie pe partea frontală: 8 straturi.

46B6 T002-C ROCK SAFE BIB

VERDE / PORTOCALIU FLUO

EN 381-5:1995
Clasa 1

EN 381-5:1995
CLASS 1 - Design A

EN 381-5:1995
Clasa 1

marimi

marimi

marimi

S-XXXL

32B3 V492 SECURE CUT BIB
VERDE / PORTOCALIU FLUO

S-4XL

B797 1XTG BOXER ECO BIBPANTS
VERDE / PORTOCALIU FLUO

XS-XXXL

Pantalon cu pieptar de protecție pentru forestieri
conform EN381-5 clasa 1

Pantalon cu pieptar de protecție pentru forestieri
conform EN 381-5 clasa 1

Pantalon cu pieptar de protecție pentru forestieri
conform EN381-5 clasa 1

MATERIAL EXTERIOR 100% poliester, CĂPTUŞEALĂ
material de protecție împotriva lanțului motoﬁerastrăului cu o
viteză de 20m/s.

MATERIAL EXTERIOR țesătură 65% poliester + 35% bumbac
| GREUTATE 260 gr/mp.

MATERIAL EXTERIOR rezistent la apă, 65% poliester+35% bumbac
| GREUTATE ± 245 g/mp | CĂPTUŞEALĂ 65% poliester+35%
bumbac ± 85 g/mp | Căptuseală intermediară de protectie pe partea
frontală: 8 straturi.
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IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
protectie termica

NOU

NOU
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4B84 90924 ESD
LONG COAT

S-XXXL

ALB

8B59 ESL-KK01 ESD
2/3 COAT

XS-5XL

marimi

marimi

marimi

marimi

8B62 ESS-KK01 ESD
1/2 COAT

XS-5XL

8B69

ET-KK01 ESD PANT

XS-5XL

ALB | ALBASTRU DESCHIS | ALBASTRU ROYAL | GRI DESCHIS | GRI ÎNCHIS | GALBEN | ROȘU | VIȘINIU | PORTOCALIU | VERDE DESCHIS | VERDE CONEX | VERDE ÎNCHIS | NEGRU

Halat lung ESD conform IEC 61340

Halat ESD 2/3 conform IEC 61340

Halat ESD 1/2 conform IEC 61340

Pantaloni ESD conform IEC 61340

MATERIAL țesătură 64,8% poliester + 35,2%
bumbac + rețea antistatică | GREUTATE 180
gr/m2.

MATERIAL țesătură 74% poliester + 24%
bumbac + 2% ﬁbre conductive | GREUTATE
122 g/mp | 2 buzunare laterale și 1 buzunar
la piept | închidere ascunsă cu capse |
lungime 90-100 cm.

MATERIAL țesătură 74% poliester + 24%
bumbac + 2% ﬁbre conductive | GREUTATE
122 g/mp | 2 buzunare laterale și 1 buzunar
la piept | închidere ascunsă cu capse |
lungime 80-90 cm.

MATERIAL țesătură 74% poliester + 24%
bumbac + 2% ﬁbre conductive | GREUTATE
122 g/mp | 2 buzunare laterale, elastic în
talie.

marimi

marimi

47B0
CLASIC

TKO-TS15 ESD

XS-5XL

32B8

LKZ-PS21 ESD
CLASIC LONG

ALB, GRI, ALBASTRU ROYAL, NEGRU

ALB, GRI, ALBASTRU ROYAL, NEGRU

Tricou ESD clasic mânecă scurtă
conform IEC 61340
MATERIAL tricot jersey 97% bumbac + 3%
ﬁbre conductive | GREUTATE 150 g/mp.

XS-5XL

marimi

marimi

9B92
POLO

PGZ-TS15 ESD

XS-5XL

32B9

QGZ-PS21 ESD
POLO LONG

XS-5XL

ALB, GRI, ALBASTRU ROYAL, NEGRU

ALB, GRI, ALBASTRU ROYAL, NEGRU

Tricou ESD clasic mânecă lungă
conform IEC 61340

Tricou Polo ESD cu mânecă scurtă
conform IEC 61340

Tricou Polo ESD cu mânecă lungă
conform IEC 61340

MATERIAL tricot pique 47% poliester + 50%
bumbac + 3% ﬁbre conductive | GREUTATE
210 g/mp | buzunar la piept.

MATERIAL tricot jersey 97% bumbac + 3%
ﬁbre conductive | GREUTATE 150 g/mp.

MATERIAL tricot pique 47% poliester + 50%
bumbac + 3% ﬁbre conductive | GREUTATE
210 g/mp | buzunar la piept.

34B0 MN/ET2T ETNA 2 PANT

ALBASTRU ROYAL, BLEUMARIN, VERDE TUBORG

NOU

NOU

EN 1149-5:2008

EN 1149-5:2008

EN 1149-5:2008

marimi

marimi

marimi

S-XXL

34B1 MN/ET2P ETNA 2 BIB
ALBASTRU ROYAL, BLEUMARIN, VERDE TUBORG

S-XXL

34B2 MN/ET2B ETNA 2 JACKET
ALBASTRU ROYAL, BLEUMARIN, VERDE TUBORG

S-XXL

Pantalon talie antistatic
conform EN 1149-5

Pantalon cu pieptar antistatic
conform EN 1149-5

Jachetă antistatică conform EN 1149-5

MATERIAL țesătură antistatică | COMPOZIŢIE 65% polIester +
34% bumbac + 1% ﬁbre antistatice | GREUTATE 245 g/mp.

MATERIAL țesătură antistatică | COMPOZIŢIE 65% polIester +
34% bumbac + 1% ﬁbre antistatice | GREUTATE 245 g/mp.

MATERIAL țesătură antistatică | COMPOZIŢIE 65% polIester +
34% bumbac + 1% ﬁbre antistatice | GREUTATE 245 g/mp.
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IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
protectie antistatica

NOU

183

3
2

GALBEN FLUO

2

5B66 9202 HIBERNIA

EN 1149-5:2008

3

2

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
protectie antistatica

EN 1149-5:2008

3

184

EN 1149-5:2008

EN 343:2003 +A1:2007

EN 343:2003 +A1:2007

EN 343:2003 +A1:2007

EN 13034:2005+A1:2009
Tip PB [6]

EN 13034:2005+A1:2009
Tip PB [6]

EN 13034:2005+A1:2009
Tip 6

marimi

marimi

marimi

S-XXXL

5B67 9202BR HIBERNIA BR
ALBASTRU ROYAL

S-XXXL

5B63 9201BR TROLL BR
ALBASTRU ROYAL, BLEUMARIN

S-XXXL

Pelerină antistatică impermeabilă
conform EN 343, EN 1149, EN 13034

Pelerină antistatică impermeabilă cu benzi
reﬂectorizante conform EN 343, EN 1149, EN 13034

Costum antistatic impermeabil cu benzi
reﬂectorizante conform EN 343, EN 1149, EN 13034

MATERIAL țesătură antistatică impermeabilă din poliester cu
rețea din ﬁbre de carbon, peliculizată pe interior | cusături
termosudate pe interior | glugă pliabilă în guler.

MATERIAL țesătură antistatică impermeabilă din poliester cu
rețea din ﬁbre de carbon, peliculizată pe interior | cusături
termosudate pe interior | glugă pliabilă în guler | benzi
reﬂectorizante cu lățime de 5 cm.

MATERIAL țesătură antistatică impermeabilă din poliester cu
rețea din ﬁbre de carbon, peliculizată pe interior | cusături
termosudate pe interior | glugă pliabilă în guler | jachetă +
pantalon talie | benzi reﬂectorizante cu lățime de 5 cm.

EN 13034:2005 +A1:2009 EN 342:2004
Tip 6

marimi

marimi

4B95 9094 OXY
ALBASTRU ROYAL

S-XXXL

5B00 9094W OXY WINTER

ALBASTRU ROYAL

S-XXXL

Costum antiacid de vară
conform EN 13034

Costum antiacid de iarnă
conform EN 13034, EN 342

MATERIAL țesătură antiacidă | COMPOZIŢIE 65% poliester + 35% bumbac.

MATERIAL EXTERIOR țesătură antiacidă 65% poliester + 35% bumbac | CĂPTUŞEALĂ 100%
poliester | CĂPTUŞEALĂ TERMICĂ vatelină 100% poliester

magazin.renania.ro
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1

4

5

2

6

3

7

**

***

**

*

***

Tip 4
*

*

Tip 5

Tip 5

B896 4080X DuPont™
TYVEK® Classic Xpert

Tip 5
*

*

Tip 5

Tip 5

marimi

marimi

M-3XL

B893 4080PLUS DuPont™ M-3XL
TYVEK® Classic Plus

ALB

Combinezon de protecție chimică
Cat. III, Tip 5B, 6B conform EN1073-2,
EN1149-5, EN14126
Combinezon cu glugă. Robust, dar totuși ușor
( <180g pe combinezon). Design ergonomic,
care asigură protecție. Cusături exterioare.
Elastic la manșete, glezne și deschiderea
feței. Elastic în talie (lipit în interior). Fermoar
Tyvek®, acoperit cu fentă.

ALB

Tip 5

marimi

B892

4080LABO DuPont™ M-3XL
TYVEK® Labo

ALB

Combinezon de protecție chimică
Cat. III, Tip 4B, 5B, 6B conform EN1073-2,
EN1149-5, EN14126

Combinezon de protecție chimică
Cat. III, Tip 5, 6 conform EN1073-2, EN1149-5

Combinezon cu glugă. Robust, dar totuși ușor
(<250g pe combinezon). Fermoar autoadeziv;
protector bărbie pentru ﬁxare strânsă a
costumului cu masca. Elastic pentru ﬁxare pe
deget pentru a preveni ridicarea mânecilor.
Cusături sigilate cu bandă. Elastic acoperit la
manșete, glezne și deschiderea feței. Elastic
în talie (lipit). Fermoar Tyvek®. Disponibilă și
variantă cu ciorapi integrați.

Combinezon cu glugă și acoperitori
încălțăminte integrați. Robust, dar totuși ușor
(<250g pe combinezon). Glugă din 3 piese cu
inserție pentru potrivire superioară. Elastic
acoperit la manșete, glezne și deschiderea
feței. Elastic în talie (lipit). Fermoar Tyvek®,
acoperit cu fentă.

B883 40801 TYVEK®
Sorț de protecție

APRON

1

B884 40802 TYVEK®

SLEEVES

B885 40803 TYVEK®

OVERSHOES 3

B887 40804 TYVEK®

LABCOAT

4

B888 40805 TYVEK®

TROUSERS

5

B889 40806 TYVEK®

HOOD

6

B890 40807 TYVEK®

OVERBOOTS 7

Mănecuțe de protecție
Acoperitori de pantoﬁ
Halat de protecție

Pantaloni de protecție
Capișon de protecție
Acoperitori de cizme

2

B904 40828-TC
TYCHEM® C GOWN
GALBEN

S/M
L/XXL

Halat TYCHEM® C
Halat cu închidere la spate prin suprapunere
și gaică la gât.

marimi

**

**

B905

S/M
L/XXL

***

***

40828-TF
TYCHEM® F GOWN

GRI

Halat TYCHEM® F
Halat tip ”chirurgical” pentru protecție
frontală, cu închidere la spate | manșete cu
elastic | lungime sub genunchi.

B900

40822TC TYCHEM® C SLEEVES

Tip 3

Tip 3

Tip 4

Tip 4

Tip 5

Tip 5

Mânecuțe TYCHEM® C
GALBEN

Elastic lat la ambele capete | lungime 50 cm.

B901

40822TF TYCHEM® F SLEEVES

GRI

Tip 6

Mânecuțe TYCHEM® F
Elastic lat la ambele capete pentru purtare
confortabilă | lungime 50 cm.

B906 4082TC DuPont™
TYCHEM® C Standard

M-XXXL

GALBEN

B898

40821TC TYCHEM® C APRON

GALBEN

Sorț TYCHEM® C
Șorț lung, până la gambă | legături de ﬁxare
la gât și talie.

B899

40821TF TYCHEM® F APRON

GRI

Sorț TYCHEM® F
Sorț cu clapă | sistem de legare la gât și talie
| lungime sub genunchi.

B902

40827TC TYCHEM® C OVERBOOTS

GALBEN

Acoperitori cizme TYCHEM® C
Acoperitori de cizme cu lungime până la
genunchi și talpă anti-alunecare | Legaturi
pentru ﬁxare | Talpa parțial cusută: rezistentă la
stropire, nu este total impermeabilă la lichide.

B903

40827TF TYCHEM® F OVERBOOTS

GRI

Acoperitori cizme TYCHEM® F
Acoperitori
pentru
cizme
cu
talpă
antiderapantă | lungime până la genunchi.
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Tip 6

marimi

marimi

B907

4082TF DuPont™
TYCHEM® F Standard

M-XXXL

GRI

Combinezon de protecție chimică
Cat III, Tip 3B,4B,5B,6B
conform EN1073-2, EN1149-5, EN14126

Combinezon de protecție chimică
Cat III, Tip 3B,4B,5B,6B
conform EN1073-2, EN1149-5, EN14126

Combinezon cu glugă, cu elastic în jurul feței,
în talie, la manșete și glezne pentru potrivire
perfectă | Cusături tighelite și termosudate
cu bandă pentru protecție și rezistență |
Elastic pentru ﬁxare pe degete la mâneci
pentru a preveni ridicarea acestora | Sistem
de închidere autoadeziv, cu fermoar dublu
pentru protecție superioara | Clapetă
autoadezivă pentru protecția bărbiei și ﬁxare
etanșă la mască | Confecționat din material
ușor și rezistent (<450g pe costum), utilizând
rezistența materialului Tyvek® și o barieră
polimerică de acoperire.

Combinezon cu glugă, cu elastic în jurul feței,
în talie, la manșete și glezne pentru potrivire
perfectă | Cusături tighelite și termosudate
cu bandă pentru protecție și rezistență |
Elastic pentru ﬁxare pe degete la mâneci
pentru a preveni ridicarea acestora | Sistem
de închidere autoadeziv, cu fermoar dublu
pentru protecție superioara | Clapetă
autoadezivă pentru protecția bărbiei și ﬁxare
etanșă la mască | Confecționat din material
ușor și rezistent (<500g per costum) format
dintr-o barieră din ﬁlm laminat aplicată pe un
substrat consistent din Tyvek®.

ACCESORII

TYCHEM® C & TYCHEM® F
PROTECȚIE CHIMICĂ PARȚIALĂ A CORPULUI

CATEGORIA III, TIP PB [3]
conform EN13034, EN1149-5, EN14126

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
protectie chimica

marimi
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marimi

B949 4520 3M
ALB

M-XXL

B951 4530 3M

ALBASTRU

S-XXXL

marimi

marimi

marimi

B955 4532PLUS 3M
ALB, ALBASTRU

S-XXXXL

B956 4535 3M
ALB / ALBASTRU

S-XXXL

Combinezon de protecție tip 5, 6
conform EN13034, EN13982-1, EN1073-2,
EN1149-5

Combinezon de protecție tip 5, 6
conform EN13034 +A1, EN ISO13982-1+A1,
EN1149-1

Combinezon de protecție tip 5, 6
conform EN13034+ A1, EN ISO13982-1 +A1,
EN1073-2

Combinezon de protecție tip 4,5,6
conform EN13034 + A1, EN ISO13982-1,
EN1149-5, EN1073-2

Confecționat din material microporos în mai
multe straturi Combinezonul 4520 oferă
protecție de înaltă calitate împotriva stropilor
de lichid și particule nocive (CE 5/6) | Material
care permite circulația aerului și asigură
reducerea acumulării căldurii | Fermoar în
ambele sensuri, cu clapă adezivă pentru
protecție | Elastic pentru glugă, talie, glezne și
mâini | Protecție excelentă împotriva
pulberilor şi stropilor de substanțe chimice
periculoase pentru sănătate | Material
antistatic pentru protecție suplimentară |
Corespunzător pentru protecție împotriva
particulelor radioactive (EN1073-2).

Confecționat din material microporos în mai
multe straturi, combinezonul 4530 oferă
protecție de înaltă calitate împotriva stropilor
de lichid și particule nocive (CE 5/6) | Material
care permite circulația aerului și reduce
acumularea căldurii | Fermoar în ambele
sensuri, cu clapă adezivă pentru protecție |
Elastic pentru glugă, talie, glezne și mâini |
Protecție excelentă împotriva pulberilor şi
stropilor de substanțe chimice periculoase |
Material
antistatic
pentru
protecție
suplimentară | Manșete tricotate. |
Tratament antistatic.

Barieră excelentă împotriva particulelor
uscate și anumitor situații limitate de stropire
cu substanțe chimice (CE Clasa 5/6) |
Tratament de respingere a uleiului și
alcoolului | Material SSMMS | Tratament
anti-static | Manșete tricotate și elastic în
zona taliei și gleznelor, pentru a spori
confortul și libertatea de mișcare | Fermoar
în ambele sensuri, cu clapă, pentru confort și
protecție suplimentare | Grad redus de
scămoșare | Tratament antistatic.

Combinezonul de protecție 3M™ 4535 oferă
protecție împotriva pulberilor periculoase
(Tip 5) și fața de împroșcări cu anumite lichide
(Tip 6) | Material microporos, în mai multe
straturi | Prevăzut cu elastic în zona taliei și a
gleznelor pentru confort și libertate în
mișcare și manșete tricotate pentru confort
suplimentar | Fermoar în două sensuri |
Grad redus de scămoșare | Segment
albastru, poziționat pe spate, extins și cu
capacitate de circulație a aerului, pentru
îmbunătățirea circulației aerului și reducerea
disconfortului cauzat de acumularea de aer
cald | Tratament antistatic.

Halat de laborator 3M
MATERIAL SMMMS, ca și combinezoanele
din clasele 5 si 6 (3M 4532+) pentru protecție
împotriva prafului și stropilor | Material ce
permite circulația aerului, tratat pentru
rezistență impotriva substanțelor lichide pe
bază de alcool și ulei.

B946 450-3M BOTOSEI 3M

Botoșei 3M

MATERIAL mai multe straturi ca şi
combinezoanele clasele 5 şi 6 | Talpa
concepută pentru a reduce riscul de
alunecare.

B947 4510 3M

ALB

B937 446-3M GLUGA
INTEGRALA 3M
Glugă integrală 3M
Tratament antistatic | Material cu mai multe
straturi utilizat la combinezoanele din clasele
5 şi 6 | Acoperă umerii, oferind un grad
excelent de protecţie.

B936 445-3M PROTECTIE
PENTRU MANECI 3M

Mânecuțe 3M

Material cu mai multe straturi utilizat la
combinezoanele din clasele 5 şi 6 | Finisaj
elastic în capătul superior | Manşete
croşetate.

magazin.renania.ro

marimi

marimi
S-XXXXL

B962 4570 3M
GRI

S-XXXXL

Combinezon de protecție tip 5,6
conform EN 13034+A1, EN ISO 13982,
EN 1149-5, EN 1073-2

Combinezon de protecție
tip 3,4,5,6 conform EN 1073-2, EN 1149,
EN ISO 13982, EN 13034, EN 14126, EN 14605

Combinezonul de protecție 3M™ 4510 este
conceput pentru a proteja corpul de pulberi
periculoase (Tip 5) si improșcări limitate cu
lichide (Tip 6) | Prevăzut cu elastic în zona
taliei, gleznelor și încheieturilor pentru
confort și libertate în mișcare | Fermoar în
două sensuri cu clapă adezivă reutilizabilă
pentru confort și protecție suplimentară
(numai modelul 4505) | Scămoșare minimă și
căptușeală anti-statică pe ambele fețe |
Tratament antistatic.

Tehnologia avansată a combinezonului 4570
oferă un nivel de protecție de Tip 3 în ceea ce
privește reținerea substanțelor chimice, dar și
rezistență mecanică. Acest costum de înaltă
performanță, prevăzut cu cusături etanșe sau
acoperite cu bandă, asigură protecție
împotriva pulverizărilor și este impermeabil la
substanțe chimice lichide. Protecție: împotriva
pulberilor
&
particulelor
periculoase,
anti-statică, împotriva particulelor nucleare și
radioactive, împotriva agenților patogeni și
infecțioși. Are un sistem dual de închidere,
situat în partea din față, prevăzut cu bandă de
acoperire etanșă a fermoarului pentru
protecție
suplimentară.
Fermoar
de
dimensiune mai mare, care facilitează
utilizarea costumului. Manșete prevăzute cu
elastic și cu benzi în jurul degetului opozabil,
care să se ﬁxeze etanș pe corp, pentru
operațiile realizate deasupra capului. Material
elastic în jurul taliei și gleznelor pentru mai
mult confort și libertate în mișcare. Bandă cu
arici situată în zona bărbiei. Nivel foarte scăzut
de scămoșare.

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
protectie chimica

B855 4432-3M HALAT

ALB

189
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protectie chimica
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NOU

NOU

NOU

TYPE 3-B

3

TYPE 4-B

1

EN 343
2003+A1:2007

TYPE 5

TYPE 5-B

TYPE 5

TYPE 6

EN 14505:
2005

EN 1073-2

Type 4

TYPE 6

EN 1073-2

EN 14126
EN 14786:
2006
Tested to

35B1
MICROGARD 1500PLUS

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

marimi

marimi

marimi

S-XXXL

35B2
MICROGARD 1800-111

S-XXXL

35B3
MICROCHEM 3000-111

S-XXXL

ALB

ALB

GALBEN

Combinezon de protecție conform
EN ISO 13982-1, EN13034, EN1073-2, EN1149-5

Combinezon de protecție conform
EN ISO 13982-1, EN13034, EN1149-5

Combinezon de protecție conform
EN14605, EN14605, EN ISO 13982-1,
EN14126, EN1073-2, EN1149-5

MATERIAL SMS antistatic, foarte respirabil |
Utilizeaza ultimele noutăți în materie de
tehnologia micro ﬁbrelor pentru a asigura o
buna eﬁciență a ﬁltrării | Filtreaza 99,9%
dintre particulele mai mari de 3 microni.

MICROGARD® 1800 - din material usor,
foarte respirabil | Reduce riscul de
supraîncălzire, antistatic, silicon free | Potrivit
pentru mediu de lucru cald |Prevăzut cu
elastic la glugă, în zona taliei, a gleznelor și
manșetelor pentru confort și libertate în
mișcare.

MICROCHEM® 3000 - din material moale si
ﬂexibil, format din 3 straturi | cusături sudate
ultrasonic si o barieră antichimică împotriva
majorității substanțelor anorganice | Culoare
galbenă pentru înaltă vizibilitate.

marimi

B966
4964 MONTREAL

S-XXXL

NEGRU, BLEUMARIN, ALBASTRU ROYAL,
KAKI, PORTOCALIU, GALBEN

Combinezon impermeabil și
antichimic conform EN343, EN14605 tip 4
MATERIAL Flexothane Clasic- 100% poliamidă
acoperit cu un strat de poliuretan, ± 180
g/mp | 100% impermeabil la apă și vânt |
glugă pliabilă în guler | închidere cu fermoar
sub apărătoare dublă închisă cu capse |
mâneci raglan | manșetă elastică în interiorul
mânecilor.

R54522

M 168-176cm înălțime

R57371

L 174-184cm înălțime

R54523

L 174-182cm înălțime

R57372

XL 180-194cm înălțime
circumferință piept 112-120

R54524

XL 180-188cm înălțime

R57373

XXL 186-194cm înălțime

R57374

XXL 180-194cm înălțime
circumferință piept 120-128

R54998

11B1 WORKSTAR
FLEXOTANE

M-XXL

marimi

marimi

marimi

41B9 SPC3800

M-XXL

8B25 CPS7800
GAS TIGHT

S-XXL

Combinezon cu glugă,
protecție antichimică, reutilizabil
conform EN14605 tip 4

Combinezon de protecție chimică
conform EN14605 tip 3 și 4, EN ISO13982-1
tip 5, EN13034 tip 6, EN1073-2, EN14126,
EN1149-1

Combinezon etanș de protecție
chimică conform EN943-1-2, EN1073
EN14126, tip 1B

MATERIAL Flexothane | Caracteristici: Asigură protecție
limitată împotriva aerosolilor și jetului de substanțe chimice
lichide | Poate ﬁ folosit până la temperaturi de -50 C |
închidere prin fermoar, acoperit cu Tyvek® | Elastic la glugă,
mâini, picioare și talie | Tip 4, în concordanță cu EN 465
împotriva substanțelor lichide, EIP categoria III.

MATERIAL combinezon TYCHEM F, mănuși Silvershield/ PVC
lipite pe costum, ”ciorapi” din TYCHEM F, prevăzuți cu manșetă,
lipiți pe costum, glugă pentru protecția capului, prevăzută cu
manșetă pentru etanșarea costumului pe fața utilizatorului |
Protecție perfectă împotriva particulelor ultraﬁne, pulberilor,
acizilor, bazelor, sărurilor.

MATERIAL D-Mex | manuși din Viton/Viton-Butyl | cizme din
nitril-P, ﬁxate etanș pe costum | manșetă de etanșare pe fața
utilizatorului | Culoare: albastru.
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M 168-180cm înălțime

191

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
protectie termica - frig

NOU

192

NOU

2

EN ISO 20471:
2013

a
x
2
x

I 0,545(B)
X
3
X

Icler 0,545(B)
X
3
X

EN 342:
2004

a=Icler 0,552 m2K/w

53B9 V168 LEIDA
BLEUMARIN

EN 342:2004

EN 342:2004

marimi

marimi

S-XXXXL

53B8 V167 GRADO
BLEUMARIN

S-XXXXL

marimi

B984 6148 BALLEY
BLEUMARIN / GALBEN FLUO

S-XXXL

Jachetă de protecție împotriva frigului
până la -49°C conform EN 340:2003, EN 342:2004

Pantalon de protecție împotriva frigului
până la -49°C conform EN 340:2003, EN 342:2004

Combinezon de protecție împotriva frigului
până la -40°C conform EN342, EN ISO 20471

MATERIAL 100% nailon Oxford | CĂPTUŞEALĂ 100% nailon
|CĂPTUŞEALĂ TERMICĂ 100% poliester Thinsulate™ 150
g/mp | GREUTATE 200 gr/mp.

MATERIAL 100% nailon Oxford | CĂPTUŞEALĂ 100% nailon
|CĂPTUŞEALĂ TERMICĂ 100% poliester Thinsulate™ 150
g/mp | GREUTATE 200 gr/mp.

MATERIAL EXTERIOR 100% poliamidă + CORDURA, 185 g/mp
| CĂPTUŞEALĂ ISOSOFT® | căptușeală matlasată ﬁxă, cu
manșete tricotate în interior pentru protecție la frig | închidere
frontală cu fermoar.

3

3

3

2

2

2

LcL,r=0,414 m2K/w

LcL,r=0,414 m2K/w

LcL,r=0,414 m2K/w

marimi

marimi

ENV 342:
1998

B805 2122 VERBIER

BLEUMARIN / ALBASTRU

S-XXXL

ENV 342:
1998

B981 6105 ZERMATT

BLEUMARIN / ALBASTRU

S-XXXL

ENV 342:
1998

marimi

B806 2123 VERMONT

BLEUMARIN / ALBASTRU

S-XXXL

Pantalon cu pieptar de protecție împotriva frigului
până la -40°C conform EN 342

Pantalon cu pieptar de protecție împotriva frigului
până la -40°C conform EN 342

Jachetă de protecție împotriva frigului
până la -40°C conform EN 342

MATERIAL EXTERIOR poliester+bumbac, 225 g/mp |
CĂPTUŞEALĂ ISOSOFT® | căptușeală matlasată ﬁxă, cu
manșete tricotate în interior pentru protecție la frig |
lungime110 cm | glugă detașabilă.

MATERIAL EXTERIOR poliester+bumbac, 225 g/mp |
CĂPTUŞEALĂ ISOSOFT® | căptușeală matlasată ﬁxă |
protecție suplimentară la genunchi, spate înalt | închidere cu
fermoar în față | 2 buzunare ascunse | bretele cu catarame |
posibilitate de ajustare la gleznă cu velcro și închidere cu
fermoar pe picior.

MATERIAL EXTERIOR poliester+bumbac, 225 g/mp |
CĂPTUŞEALĂ ISOSOFT® | căptușeală matlasată ﬁxă, cu
manșete tricotate în interior pentru protecție la frig | lungime
90 cm.
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IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
protectie termica - frig

NOU

NOU

193

IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
industria alimentara

194

EN 14605:
2005

EN 14605:
2005

EN 14605:
2005

Type PB [4]

Type PB [4]

Type PB [4]

3

3

1

1

1

ENV 343:
1998

ENV 343:
1998

ENV 343:
1998

1935:
2004

1935:
2004

1935:
2004

marimi

marimi

marimi

B918
4391 MORGAT
ALB, ALBASTRU ROYAL

3

S-XXXL

B998 6639 KILLYBEG

ALB, ALBASTRU ROYAL

S-XXXL

20B2 S8133 BOULOGNE

ALB, ALBASTRU ROYAL

S-XXXL

Jachetă impermeabilă
conform EN343, EN14605

Pantalon impermeabil
conform EN343, EN14605

Șorț lung frontal cu mâneci
conform EN343, EN14605

ŢESĂTURĂ FLEXOTHANE Kleen: Tricot 100% poliamidă cu
membrană de PU GREUTATE 170 g/mp | Spălare la 95°C.

ŢESĂTURĂ FLEXOTHANE Kleen: Tricot 100% poliamidă cu
membrană de PU GREUTATE 170 g/mp |Spălare la 95°C.

MATERIAL FLEXOTANE Kleen: 100% poliamindă acoperit cu
Poliuretan GREUTATE ± 170 g/mp | Mâneci raglan, manșete
elastice; Lungimea spatelui: 150 cm | 100% impermeabil la apă
și la vânt | Spălare la 95°C.

EN 14605:
2005
Type PB [4]

1935:
2004

marimi

20B3 S8195 NANTOU

ALB, ALBASTRU ROYAL

universal

marimi

B740 1302ALM SELL
ALB, VERDE

universal

marimi

B745 1303 BATQUICK
ALB

universal

Șorț scurt
conform EN14605

Sorț din PVC
pentru industria alimentară

Sorț PVC cu ajustare rapidă
pentru industria alimentară

MATERIAL 100% poliamidă acoperit cu Poliuretan GREUTATE
±170 g/mp; Lungime: 120 cm | 100% impermeabil la apă și vânt.

MATERIAL PVC. Bună rezistență mecanică | Impermeabil;
Asigură protecție împotriva grăsimilor animale, uleiurilor
vegetale, detergenților DIMENSIUNE 90x120 cm. Variantă de
culoare verde: B741.

MATERIAL PVC. Are un sistem de bretele cu ajustare rapidă |
Impermeabil | Asigură protecție împotriva grăsimilor animale,
uleiurilor vegetale, detergenților | Bună rezistență mecanică
DIMENSIUNE 80x120 cm.

B728 1300 PAUL

universal

B729 1300DI RAUL

S-XXXL

Sorț protecție cu dublură frontală

Sorț protecție ignifugat cu dublură frontală

MATERIAL 100% bumbac | DIMENSIUNE 80x100 cm.

MATERIAL 100% bumbac ignifugat 340 g/mp | Dublură
frontală | DIMENSIUNE 70x100 cm.

marimi

B743 1302PVC |
B744 1302PVC-E
ALB, KAKI

universal
GREMBIULE

Sorț impermeabil PVC
MATERIAL PVC/poliester/PVC | Grosime 0,45 mm |
DIMENSIUNE 75x110 cm.

EN ISO 14116:
2008

EN 1149-5:
2008

Index 1

EN 14605:
2005 +A1:2009

EN 14605

marimi

marimi

G402 1302IGN GABI

universal

Type PB [4]

B742
1302N-PVC CHEM
NEGRU

80x100
90x120

marimi

19B9
S8000 FOMBIO
VERDE

universal

Sorț impermeabil și ingnifug din PVC

Sorț antichimic
conform EN467

Șorț protecție chimică, antistatic și ignifugat
conform EN 14605:2005, EN ISO 14113:2008, EN-1149-5:2008

MATERIAL PVC/poliester | Grosime 0.7 mm |
DIMENSIUNE 80x120 cm.

MATERIAL PVC | Grosime 0,3 mm.

MATERIAL 100% poliester acoperit cu PVC/PU 390 g/mp |
DIMENSIUNE 75x100 cm.
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IMBRACAMINTE DE PROTECTIE
sorturi

marimi

marimi
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IMBRACAMINTE
unica folosinta - polipropilena

B894 4080PP
OVERALL

S-3XL

B881 4079PP
COAT

B920 4400-3M

M-XXL

HALAT DE LABORATOR

B856 402-3M
BOTOSEI 3M

universal

BLEUMARIN, ALB

ALB

ALB, BLEUMARIN

Combinezon polipropilenă

Halat din polipropilenă

Halat de laborator 3M

Botoșei 3M

MATERIAL polipropilenă, nețesut | Asigură
protecție împotriva prafului grosier | Elastic
la glugă, mâini, picioare și talie | închidere cu
fermoar.

MATERIAL polipropilenă, nețesut | Asigură
protecție împotriva prafului grosier |
închidere cu butoni.

MATERIAL 100% polipropilenă, permite
circulaţia aerului.

MATERIAL 100% polipropilenă | talpa cu
material care reduce riscul de alunecare |
Protecţie generală împotriva substanţelor
nepericuloase.

B758 1320 BUFANT
ALB

universal

ALBASTRU

marimi

marimi

196

S-3XL

marimi

marimi

marimi

marimi

B762 1323 CLIP

ALB, ALBASTRU, VERDE

universal

marimi

marimi

B760 1321 CAP
ALB

universal

Capelină de unică folosință

Capelină de unică folosință

Capelină de unică folosință
cu cozoroc

MATERIAL nețesut polipropilenă |
100 buc/set.

MATERIAL nețesut polipropilenă |
100 buc/set.

MATERIAL nețesut polipropilenă |
100 buc/set.

B878 407-3M
CAPELINA 3M

universal

ALB

Capelină 3M
Protecție igienică, pentru a preveni
contaminarea cu păr a mediului de lucru.
Marime universală.

B761 1322 PE COAT

ALB

universal

B732 1300PECO

ALB, ALBASTRU

universal

marimi

marimi

marimi

B774 1330 SLEEVE
ALB, ALBASTRU

universal

B767 1325
SHOE

universal

ALBASTRU

Halat de unică folosință

Sorț de unică folosință

Mânecuțe de unică folosință

Botoșei de unică folosință

MATERIAL Polietilenă | 100 buc/set.

MATERIAL Polietilenă | Mărime: 90x70cm |
DIMENSIUNE 90x70 cm | Ambalare: 100 de
bucăți.

MATERIAL Polietilenă | LUNGIME 40 cm |
Ambalare: 100 de bucăți.

MATERIAL Polietilenă | 100 buc/set.

IMBRACAMINTE
unica folosinta - polietilena

marimi

marimi

B756 1319 NET

universal

B772 1326 BARB

38B5 2600E CUP

B819 2601 PLIO

ALB

ALB

ALB, VERDE

Capelină tip plasă

Protector de barbă

Semimască simplă
de unică folosință

Semimască chirurgicală 3 pliuri,
cu elastic

MATERIAL plasă din nylon.

MATERIAL nețesut polipropilenă | 100
buc/set.

MATERIAL nețesut polipropilenă, 200 g/mp
| Ambalare: cutie cu 50 buc.

MATERIAL nețesut, 3 straturi | Mărime:
17x9,5 cm | Ambalare: cutie cu 50 buc.

ALB

magazin.renania.ro
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IMBRACAMINTE
articole complementare

NOU
marimi

2B87
90630 DAVID
ALBASTRU DESCHIS

S-XXXL

marimi

2B93 90631 LEON

ALBASTRU DESCHIS

27B5 PA9106 RITZ
BLEUMARIN, NEGRU, BEJ

38-52

Cămașă cu mâneci lungi

Cămașă cu mâneci scurte

Pantalon talie bărbați

MATERIAL țesătură | COMPOZIŢIE 100% bumbac |
GREUTATE 140 g/mp.

MATERIAL țesătură | COMPOZIŢIE 100% bumbac |
GREUTATE 140 g/mp.

MATERIAL țesătură | COMPOZIŢIE 97% bumbac / 3%
elastan | GREUTATE 280 g/mp | material rezistent și de
croială confortabilă.

NOU

NOU
marimi

14B7 RL5507 OXFORD MAN
ALB, ALBASTRU DESCHIS

S-XXXL

MATERIAL
țesătură oxford | COMPOZIŢIE
bumbac+30% poliester | GREUTATE 140 g/mp.

NOU
marimi

14B0 RL5068 OXFORD
WOMAN

S-XXXL

marimi

21B6 PA9107 HILTON
BLEUMARIN, NEGRU, BEJ

38-48

ALB, ALBASTRU DESCHIS

Cămașă cu mâneci lungi

198

S-XXXL

marimi

Cămașă de dama cu mâneci lungi
70%

MATERIAL țesătură oxford | COMPOZIŢIE
bumbac+30% poliester | GREUTATE 140 g/mp.

Pantalon talie femei
70%

MATERIAL țesătură | COMPOZIŢIE 97% bumbac / 3%
elastan| GREUTATE 280 g/mp | material rezistent și de croială
confortabilă.

marimi

2B79 90619 NORA
GRI, BLEUMARIN, NEGRU

XS-XXXL

marimi

2B78 90618 SOFT
NEGRU, BLEUMARIN

XS-XXXL

marimi

32B7 A550 CASUAL
GRI / NEGRU, BLEUMARIN / NEGRU

S-XXXL

Jachetă ﬂeece

Jachetă softshell

Jacheta softshell bărbați

MATERIAL microﬂeece | COMPOZIŢIE 100% poliester |
GREUTATE 330 g/mp.

MATERIAL Softshell | COMPOZIŢIE strat exterior: 94%
poliester |6% spandex + membrană TPU + strat interior:
microﬂeece 100 % poliester.

MATERIAL combinaţie de două materiale diferite, tricot şi
softshell | partea de jos a mânecii reglabilă cu bandă
cauciucată cu scai | două buzunare frontale cu fermoar, şi unul
pe mânecă.

NOU

NOU
marimi

2B77 90617 ATLETICO

NEGRU

XS-XXXL

NOU
marimi

2B77 90617 ATLETICO

GRI

XS-XXXL

marimi

2B77
90617 ATLETICO
BLEUMARIN

XS-XXXL

Jachetă softshell

Jachetă softshell

Jachetă softshell

MATERIAL Softshell | COMPOZIŢIE strat exterior: 94%
poliester |6% spandex + membrană TPU + strat interior:
microﬂeece 100 % poliester.

MATERIAL Softshell | COMPOZIŢIE strat exterior: 94%
poliester |6% spandex + membrană TPU + strat interior:
microﬂeece 100 % poliester.

MATERIAL Softshell | COMPOZIŢIE strat exterior: 94%
poliester |6% spandex + membrană TPU + strat interior:
microﬂeece 100 % poliester.
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IMBRACAMINTE
articole complementare

NOU
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IMBRACAMINTE
articole complementare
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300

836
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400

708

marimi

marimi

42B1 ST2000 CLASIC
ALB, ALBASTRU ROYAL, BLEUMARIN
ROȘU, GALBEN, VERDE ÎNCHIS, GRI,
NEGRU, ALBASTRU DESCHIS

2B29 90600 CLASIC

S-XXL

ALB, ALBASTRU ROYAL, BLEUMARIN
ROȘU, GALBEN, VERDE DESCHIS, VERDE
ÎNCHIS, GRI, NEGRU, PORTOCALIU

S-XXXL

Tricou la baza gâtului, mânecă scurtă

Tricou la baza gâtului, mânecă scurtă

MATERIAL tricot jersey | COMPOZIŢIE
100% bumbac | GREUTATE 155 g/mp.

MATERIAL tricot jersey | COMPOZIŢIE
100% bumbac | GREUTATE 140-150 g/mp.

marimi

43B3 ST3000 POLO
ALB, ALBASTRU ROYAL, BLEUMARIN
ROȘU, GALBEN, VERDE ÎNCHIS, GRI,
NEGRU

marimi

2B44 90602RO POLO

S-XXL

ALB, ALBASTRU ROYAL, BLEUMARIN
ROȘU, GALBEN, VERDE DESCHIS, VERDE
ÎNCHIS, GRI, NEGRU, PORTOCALIU

2B56 90606
CLASIC LONG

S-XXXL

Tricou cu guler, mânecă scurtă

Tricou cu guler, mânecă scurtă

MATERIAL tricot pique | COMPOZIŢIE
100% bumbac | GREUTATE 170 g/mp.

MATERIAL tricot pique | COMPOZIŢIE
100% bumbac | GREUTATE 180-190 g/mp.

Lorem ipsum

000

400

700

200

400

300

500

700
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000

839
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836

839

300

600

836

marimi
S-XXXL

marimi

2B62 90607
CLASIC WINTER

S-XXXL

marimi

2B51 90604
PIQUE LONG

S-XXXL

ALB, ALBASTRU ROYAL, BLEUMARIN
ROȘU, GALBEN, VERDE DESCHIS, VERDE
ÎNCHIS, GRI, NEGRU, PORTOCALIU

ALB, ALBASTRU ROYAL, BLEUMARIN
ROȘU, GALBEN| VERDE DESCHIS, VERDE
ÎNCHIS, GRI, NEGRU, PORTOCALIU

ALB, ALBASTRU ROYAL, BLEUMARIN
ROȘU, GALBEN, VERDE DESCHIS, VERDE
ÎNCHIS, GRI, NEGRU, PORTOCALIU

MATERIAL tricot jersey | COMPOZIŢIE
100% bumbac | GREUTATE 140-150 g/mp.

MATERIAL tricot ﬂaușat | COMPOZIŢIE
100% bumbac | GREUTATE 260-280 g/mp.

MATERIAL tricot pique | COMPOZIŢIE
100% bumbac | GREUTATE 180-190 g/mp.

Tricou de vară cu mânecă lungă

200

600

Tricou de iarnă cu mânecă lungă

Tricou de vară cu mânecă lungă și guler

000

124

134

200

000

124

905

200

000

124

905

905

520

518

611

520

518

611

811

520

518

611

811

823

807

811

814

832

829

706

728

832

829

706

728

829

706

728

722

725

700

600

300

725

700

600

300

725

700

600

300

400

500

507

400

600

507

400

500

507

NOU

marimi

15B6 RL6554 BEAGLE

NOU

marimi

16B8 RL6638 STAR

S-XXXL

marimi

16B5 RL6634 STAR WOMAN

S-XXXL

S-XXXL

Tricou clasic

Tricou polo pique, mânecă scurtă

Tricou polo pique damă, mânecă scurtă

MATERIAL 100% bumbac, punct neted, 155 g/mp |
Culoarea gri melanj: 85% bumbac + 15% vâscoză.

MATERIAL 100% bumbac, punct pique, 190 g/mp |
Culoarea gri melanj: 85% bumbac, punct pique + 15% vâscoză.

MATERIAL 100% bumbac, punct pique, 190 g/mp |
Culoarea gri melanj: 85% bumbac, punct pique + 15% vâscoză.

NOU

X05

C06

200
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200

000

200

700
05

823

829

718

700

500

507

600

500

600

300

400

500

16
04

NOU

507

700

NOU
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IMBRACAMINTE
articole complementare

NOU

200

38

marimi

16B3 RL6629 MONTREAL

S-XXL

marimi

12B4 RL1070 CLASICA

S-XXL

marimi

13B8 RL5009 CARPE

S-XXL

Tricou polo pique, mânecă scurtă

Tricou de iarnă cu mânecă lungă

Tricou de vară cu mânecă lungă și guler

MATERIAL 100% bumbac pieptănat, punct pique, 230 g/m |
Guler cu fantă de 3 nasturi de aceeași culoare |Fantă interioară
în contrast cu cea exterioară |Guler și manșete canelate,
bandă întărită pentru acoperirea cusăturii la guler |Șlițuri
laterale.

MATERIAL 65% bumbac+35% poliester, ﬂeece la interior, 280
g/mp | Culoarea gri melanj: 55% bumbac + 40% poliester + 5%
vâscoză.

MATERIAL 65% poliester+35% bumbac, punct pique,
220 g/mp.
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IMBRACAMINTE
articole complementare

000

118

121

122

000

118

121

122

109

200

600

700

109

200

600

700

109

704

706

728

828

704

706

728

729

000

118

122

200

829

833

819

811

725

829

833

819

600

700

706

728

834

300

400

909

811

834

300

400

729

829

833

819

905

531

500

505

909

905

531

500

811

300

400

909

508

821

905

500

508

614

614

marimi

6B06 A129 CLASIC

XS-XXXL

marimi

6B13 A137 HEAVY NEW

6B27 A203 POLO PIQUE

XS-XXXL

Tricou clasic

Tricou clasic

Tricou polo pique, mânecă scurtă

MATERIAL tricot single jersey | COMPOZIŢIE 100% bumbac
| GREUTATE 160 g/mp | Finisaj: silicon | Răscroială la gât de
calitate cu adaos de 5% elastan, cu bandă de întărire la umăr.
Tricoul nu are cusaturi laterale.

MATERIAL tricot single jersey | COMPOZIŢIE 100% bumbac
| GREUTATE 200 g/mp | Finisaj: silicon | cu guler rotund ce
conţine 5 % adaos de elastan. Fără cusături laterale, prezintă
bandă de întărire la umeri. Aspect plăcut datorită ﬁnisajului cu
silicon.

MATERIAL tricot pique | COMPOZIŢIE 65% bumbac+35%
poliester | GREUTATE 200 g/mp | Noul tricou Pique Polo are
o nouă croială care se aşează mai bine | Gulerul şi margina
mânecii au două dungi reliefate în aceeaşi culoare cu tricoul. 3
nasturi în culoarea materialului. Tricoul are cusături laterale.

NOU
122

200

829

500

600

700

marimi

6B83 A410 TRENDY

202

XS-XXXL

marimi

M-XXL
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marimi

7B04 A518 NEXT

S-XXL

Hanorac de bărbaţi

Vestă ﬂeece unisex

MATERIAL tricot ﬂaușat | COMPOZIŢIE 65% bumbac+35%
poliester | GREUTATE 300 g/mp | Hanorac de bărbaţi cu glugă
şi fermoar pe toată lungimea. Prezintă buzunar în stil marsupiu
şi glugă cu şnur.

MATERIAL
ﬂeece | COMPOZIŢIE 100% poliester |
GREUTATE 280 g/mp | Veste unisex de calitate cu o croială
clasică. 2 buzunare plasate pe partea din faţă, cu fermoare pe
interior. Partea de jos ajustabilă cu snur elastic.

200

729

513

marimi

6B52 A251 PERFECTION PLAIN

S-XXXL

Tricou polo, mânecă scurtă
MATERIAL tricot | COMPOZIŢIE 95% bumbac+5% elastan |
Tricou polo pentru bărbaţi, simplu şi în acelaşi timp elegant,
este ideal pentru orice ocazie | Se încheie cu 3 nasturi decoraţi
cu logoul Malﬁni | Adaos de elastan 5% pentru a oferi o formă
mai bună.

000

125

200

600

200

700

829

700

829

400

514

514

125

821

marimi

6B91 A501 FLEECE

S-XXXL

300
200

marimi

6B94 A506 HI-Q

S-XXXL

700

marimi

6B97 A511 SOFTSHELL

M-XXXL

Jachetă de bărbaţi Softshell
Jachetă ﬂeece de bărbați

Jachetă ﬂeece unisex

MATERIAL
ﬂeece | COMPOZIŢIE 100% poliester |
GREUTATE 280 g/mp | Jachetă ﬂeece cu croială clasică, cu
fermoar pe toată lungimea. Jacheta are două buzunare iar în
partea de jos are şnur elastic. Partea interioară a gulerului este
în culoare contrast. Tratament antipilling pe partea interioară.

MATERIAL ﬂeece |COMPOZIŢIE 100% PES | material auxiliar
100% PAD 210 T, RIP-Stop |GREUTATE 360 g/mp | Jachetă
unisex, de calitate excepţională, în design sport, cu fermoar pe
toată lungimea. Umerii sunt acoperiţi cu material PAD rezistent
la umezeală. Tratament antipilling.

200

600

706

500

000

marimi

7B07 A522 SOFTSHELL-B

S-XXXL

200

706

MATERIAL Softshell COMPOZIȚIE strat exterior: 94%
poliester + 6% spandex; membrană impermeabilă și
respirabilă; strat interior: 100% poliester GREUTATE 300 g/mp.
Benzi reﬂectorizante. Buzunar interior cu oriﬁcii pentru căşti.
Rezistenţă la apă: 14000mm. Permeabilitate la aer: 2000
g/mp/24 ore.

500

marimi

6B30 A207 CAMASA MS

S-XXXL

000

200

706

00

01

marimi
15
07

6B32 A209 CAMASA ML

IMBRACAMINTE
articole complementare

821

500

S-XXXL

Jachetă de bărbaţi Softshell
MATERIAL softshell | COMPOZIŢIE strat exterior 94%
poliester |6% elastan + membrană imperrespirabila +
microﬂeece 100 % polyester | Căptuşeală frontală: 100 %
poliester | Jachetă impermeabilă și respirabilă, cu glugă
detașabilă, rezistentă împotriva vântului şi a ploii. 2 buzunare
frontale şi unul la piept, închidere cu fermoar. Prezintă şnur
elastic pentru reglare în partea inferioară . Partea
posterioară-spate prelungită. Rezistenţă la apă 14000 mm.
Permeabilitatea la aer 2000 g/mp/24 ore.

magazin.renania.ro

Cămașă de bărbați cu mânecă scurtă

Cămașă de bărbați cu mânecă lungă

MATERIAL țesătură Poplin | COMPOZIŢIE 100% bumbac |
GREUTATE 120 g/mp.

MATERIAL țesătură Poplin | COMPOZIŢIE 100% bumbac |
GREUTATE 120 g/mp.
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IMBRACAMINTE
accesorii - vara
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2B14 9054 AXEL

universal

ALB, ALBASTRU ROYAL, BLEUMARIN, ROȘU, GALBEN, VERDE DESCHIS, VERDE ÎNCHIS,
NEGRU, PORTOCALIU, VIȘINIU, GRI

marimi

5B11 9154 THOMAS

ALB, ALBASTRU ROYAL, BLEUMARIN, ROȘU, GALBEN, VERDE DESCHIS, VERDE ÎNCHIS,
NEGRU, PORTOCALIU

Șapcă cu cozoroc

Șapcă cu cozoroc

MATERIAL țesătură 100% bumbac periat |
GREUTATE 180 g/mp.

MATERIAL țesătură 100% bumbac periat |
GREUTATE 260 g/mp.

C14

universal

C23
Șapcă de protecție cu cozoroc conform
EN 812:1997 conform EN812

C65

C78

C51
marimi

marimi

5B74 9354 MAX

ALBASTRU/VERDE, BLEUMARIN/ROȘU, BLEUMARIN/GRI, ROȘU/GRI, GRI/PORTOCALIU,
NEGRU/GALBEN

Șapcă cu cozoroc, paspoal contrast
MATERIAL țesătură 100% bumbac periat |
GREUTATE 260 g/mp.

204

universal

5D03 9554 HARDCAP
GRI/ROȘU

5D04 9654 HARDCAP
GRI/ROȘU, BLEUMARIN/BLEU

5D05 9754 HARDCAP
GRI/ROȘU, NEGRU/PORTOCALIU

universal

MATERIAL țesătură 80% poliester, 20%
bumbac | calota interioară protectoare din
HDPE | șapcă de protecție cu design modern,
model sport, fără egal în ceea ce privește
performanțele, confortul și designul | nivel
de protecție superior produselor similare:
depășește performanțele impuse prin EN812
revizia 2001, oferind protecție pentru toată
suprafața capului | ventilație excelentă: 12
oriﬁcii de ventilație plus suprafețe textile tip
plasă | partea exterioară poate ﬁ spălată,
ﬁind detașabilă de pe calotă | bandă moale
antitranspirație | paspoal reﬂectorizant |
sistem rapid de ajustare, manevrabil cu o
singură mână.

marimi

32B4 V145 BRILLIANT
GALBEN FLUO, PORTOCALIU FLUO

universal

1B51 9013 BERGEN
BLEUMARIN, NEGRU

universal

marimi

marimi

marimi

1B53 9015 MARBY
BLEUMARIN

universal

1B57 9019

KARLSTAD

ALB

universal

Căciulă tricotată

Căciulă tricotată

Căciulă tricotată

Căciulă tricotată

MATERIAL
tricot,
100%
acrilic
|
CĂPTUŞEALĂ 65% oleﬁne + 35% poliester izolație termică 3M Thinsulate.

MATERIAL tricot, 100% acrilic, 75 g.

MATERIAL tricot, 100% acrilic, 75 g.

MATERIAL tricot, 100% acrilic, 75 g.

marimi

2B19 9055 ICE
BLEUMARIN, NEGRU

universal

marimi

5B12 9155 ICEBERG
NEGRU

universal

marimi

marimi

2B26 9057 NORTH
BLEUMARIN, KAKI

universal

2B27 9058 ALPIN
BLEUMARIN, NEGRU

universal

Capișon tricotat

Capișon tricotat căptușit

Șapcă cu cozoroc

Șapcă cu cozoroc

MATERIAL tricot, 100% acrilic, 66-75 g.

MATERIAL tricot, 100% acrilic, 72 g |
CĂPTUŞEALĂ polar ﬂeece 100% poliester.

MATERIAL 100% PES/membrană
impermeabilă | CĂPTUŞEALĂ 100%
bumbac | CĂPTUȘEALĂ TERMOIZOLANTĂ
100% PES.

MATERIAL 100% PES/membrană
impermeabilă | CĂPTUŞEALĂ 100%
bumbac | CĂPTUȘEALĂ TERMOIZOLANTĂ
100% PES.
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IMBRACAMINTE
accesorii - iarna

NOU

205

IMBRACAMINTE
accesorii- imbracaminte de corp

NOU

NOU

ANTRACIT

206

S-XXL

EN ISO 14116:
2015

A1B1C1F1

Index 3

marimi

marimi

32B5 V391 BRYNE

EN ISO 11612:
2015

32B6 V390 BREDIK
ANTRACIT

S-XXL

Bluză de corp
cu mânecă lungă

Indispensabili bărbați

MATERIAL tricot, 67% nailon+23%
polipropilenă+10% elastan | GREUTATE
270 gr/mp.

MATERIAL tricot, 67% nailon+23%
polipropilenă+10% elastan | GREUTATE
270 gr/mp.

EN 1149-5:
2008

EN ISO 11612:
2015

EN ISO 14116:
2015

A1B1C1F1

Index 3

marimi

marimi

19B5 2690 BELTANE
BLEUMARIN

S-XXXL

Bluză de corp cu mânecă lungă,
din material antistatic și ignifug conform
EN ISO 11612, EN 1149-5
MATERIAL tricot ignifug în masă |
COMPOZIŢIE 60% Protex+39% Viloft+1%
ﬁbre antistatice | GREUTATE ± 180 g/mp |
Guler rotund | manșete elastice | lungime
spate: 66 cm (L) | tratament anti-microbial |
absoarbe și controlează umiditatea.

EN 1149-5:
2008

19B4 2689 BORGER
BLEUMARIN

S-XXXL

Indispensabili bărbați din
material antistatic și ignifug conform
EN ISO 11612, EN 1149-5
MATERIAL
tricot ignifug în masă |
COMPOZIŢIE 60% Protex +39% Viloft+1%
ﬁbre antistatice | GREUTATE ± 180 g/mp |
Elastic în talie și la glezne | tratament
anti-microbial | absoarbe și controlează
umiditatea.

MANUSI
DE PROTECTIE

MANUSI DE PROTECTIE
norme europene

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

EN ISO 374-1

EN ISO 374-5

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

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

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

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

Mănuşi de protecţie împotriva substanțelor chimice periculoase
și micro-organismelor

EN 60903

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

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

Mănuşi de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante și contaminării radioactive

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

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

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

208

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

Cerinţe generale pentru mănuşi de protecţie

EN ISO 10819

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

Mănuşi pentru utilizare în domeniul alimentar

EN 388:2016 - Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice

EN 420:2003 Mănuşi de protecţie. Cerinţe generale.
Acest standard deﬁneşte cerinţele generale de design şi construcţie, inocuitate, confort şi
eﬁcienţă, marcare şi informaţii aplicabile la toate mănuşile de protecţie. Acest standard poate ﬁ
aplicat şi la protectoare pentru braţe.
Cerinţe

Marcarea mănuşii

CLASIFICĂRI DE PERFORMANȚĂ

Construcţia şi designul mănuşii

Numele producătorului sau importatorului

Inocuitate (pH, Chromium VI)

Mărimea mănuşii

Rezistență
la Abraziune
Rezistență
la Tăiere

Instrucţiuni de întreţinere

Marcajul CE

Proprietăţi electrostatice

Pictogramele corespunzătoare însoţite de
nivelurile de performanţă relevante şi referinţa
standardelor

Mărime

Tabelul Noilor Clasiﬁcări

Rezistență
la Rupere

1

2

3

4

5

a Rezistență la Abraziune (Cicluri)

100 500 2000 8000

Rezistență
la Impact EN | NOU

b Rezistență la Tăiere a Lamei

1.2

2.5

c Rezistență la Rupere (newton)

10

25

50

75

-

Rezistență
la Tăiere EN ISO | NOU

d Rezistență la Perforare (newton)

20

60

100

150

-

Rezistență
la Perforare

(Test Secționare/Index)

-

5.0 10.0 20.0

CLASIFICĂRI DE PERFORMANȚĂ

A

B

C

D

E

F

e Rezistență la Tăiere EN ISO

2

5

10

15

22

30

f Protecție la Impact EN

ACCEPTARE sau RESPINGERE

(newton)

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

Dexteritate
Transmisia şi absorbţia vaporilor de apă

EN 374 - Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor chimice

Marcare şi informaţii

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

EN 407 - Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor termice
a
b
c
d
e
f

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

Mănușile chimice sunt acum segmentate în trei categorii - tipul A, B și C, în care
segmentarea este funcție de numărul de substanțe chimice testate dintr-o listă 18 substanțe,
care îndeplinesc o măsură deﬁnită de penetrație.
Pictogramele și marcajele descriu tipul de rezistență chimică și nivelul de performanță.
Standardul introduce, de asemenea, o notație la pictograma microorganismelor pentru mănușile
care trec și un nou test de penetrare virală.
Protecția împotriva riscurilor chimice și de microorganisme este acum descrisă în
următoarele două părți ale standardului: EN ISO 374-1 și EN ISO 374-5.

EN 511 Mănuşi de protecţie împotriva frigului
a
b
c

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

Literă de
cod

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

EN 12477: 2001 Mănuşi de protecţie
pentru sudori
Acest standard se aplică la mănuşile de protecţie
utilizate pentru operaţii de sudură manuală a
metalelor, tăiere şi procedee conexe.
Cerinţe
Conformitatea cu EN 420, cu excepţia lungimii:
lungimea minimă la mărimea 10 = 340 mm.
Mănuşile Tip B sunt recomandate pentru
cazurile unde este necesară dexteritate mare.

Cerinţe minime
(nivele conform EN)
Abraziune
Tăiere
Sfâşiere
Înţepare
Contact cu ﬂacără
Căldură de contact
Căldură de convecţie
Stropi mici de metal
Dexteritate

magazin.renania.ro

Tip A

Tip B

2
1
2
2
3
1
2
3
1

1
1
1
1
2
1
2
4

Indicatorii tipului de produs chimic

Pictograme produse chimice

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

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

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

Produs chimic

A

Metanol

B

Acetonă

C

Acetonitril

D

Diclormetan

E

Disulfură de carbon

F

Toluen

G

Dietilamină

H

Tetrahidrofuran

I

Acetat de etil

J

n-Heptan

K

Hidroxid de sodiu 40 %

L

Acid sulfuric 96 %

M

Acid azotic 65 %

N

Acid acetic 99 %

O

Amoniac 25 %

P
S

Peroxid de hidrogen 30 %
Acid ﬂuorhidric 40 %

T

Formaldehidă 37 %

MANUSI DE PROTECTIE
norme europene

norme europene pentru manusi de protectie

NOU
NOU

209

MANUSI DE PROTECTIE
riscuri minime

marimi

C012 1010 TRICOT GROS
Mănușă de protecţie cat. I
conform EN 420

7/9

Mănușă tricotată, din ﬁbre mixte, culoare natur, manşetă
elastică.

C010 1005 TRICOT MEDIU
Mănușă de protecţie cat. I
conform EN 420

Mănușă de protecţie cat. I
conform EN 420

7-10

Mănușă cusută, din tricot bumbac subţire, de culoare albă, cu
clinuri la degete și 3 cusături ornamentale pe față.
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7/9

Mănușă tricotată, din bumbac, culoare natur, manşeta
elastică.

1C40 1020 COTTON FINE
Mănușă de protecţie cat. I
conform EN 420

C315 1805 FROTTIER II
Mănușă de protecţie cat. I
conform EN 420

10

Mănușă din țesătură buclată, 100% bumbac, lungime 27 cm.

7/9

Mănușă cusută, din tricot bumbac subţire, culoare albă.
Ambalare: 12 perechi.

marimi

marimi

C041 1059 SIMPLE

marimi

marimi

marimi

C316 1806 FROTTIER
Mănușă de protecţie cat. I
conform EN 420

10

Mănușă din țesătură buclată, 100% bumbac, lungime 35 cm.

C022 1040-1 PICOU

10

Mănușă de protecţie cat. I
conform EN 420

Mănușă tricotată, din ﬁbre mixte, aplicaţii PVC punctiforme pe
palmă, manșetă elastică.

C023 1040-2 PICOU DUBLU
Mănușă de protecţie cat. I
conform EN 420

Mănușă de protecţie cat. I
conform EN 420

S-XL

Mănușă tricotată din nailon, culoare albă, manşetă elastică,
aplicaţii punctiforme PVC albastre pe palmă și degete.

magazin.renania.ro

10

Mănușă tricotată, din ﬁbre mixte, aplicaţii PVC punctiforme pe
ambele feţe, manşetă elastică.

1C42 1060 BASIC
Mănușă de protecţie cat. I
conform EN 420

C026 1042 CORLA
Mănușă de protecţie cat. I
conform EN 420

S-XL

Mănușă tricotată din nailon, culoare albă, manşetă elastică,
aplicaţii punctiforme PVC roșii pe palmă și degete.

7-10

Mănușă cusută din tricot bumbac subțire, aplicații PVC
punctiforme albe în palmă și degete. Ambalare: 12 perechi.

marimi

marimi

C025 1041 GRANET

marimi

marimi

MANUSI DE PROTECTIE
riscuri minime

marimi

marimi

C208/C205 1468P/1468 BEST
Mănușă de protecţie cat.I
conform EN 420

6-10

Mănușă tricotată din poliester (1468P) sau nailon (1468), cu
strat subţire de poliuretan pe vârful degetelor, manşetă
elastică.
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MANUSI DE PROTECTIE
protectie mecanica

NOU
C030 1045 NYLON
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

EN388:2003

C524 6100N PICOU ALB
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

NOU

EN388:2003

2142

122X

marimi

marimi

marimi

S-XXL

EN388:2003

C716 DM3P-214 NYCOT
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

S-XL

Mănușă tricotată din nailon, cu interior din bumbac, culoare
albă, manşetă elastică. Rezistenţă bună la abraziune în mediu
uscat.

NOU

2142

marimi

marimi

6-11

C961 6101N PICOU NEGRU
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

C922 UNP3 COTTON FD
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

6-11

Mănușă tricotată din nailon/bumbac, culoare neagră, manşetă
elastică, aplicaţii punctiforme PVC albastre pe palmă și degete.

7-10

Mănușă tricotată din bumbac, culoare natur, manşetă elastică,
fără degete.

EN388:2003

EN388:2003

2142

Mănușă tricotată din nailon/bumbac, culoare albă, manşetă
elastică, aplicaţii punctiforme PVC albastre pe palmă și degete.
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EN388:2003

0131

Mănușă tricotată din nailon, culoare albă, manşetă elastică.

NOU

NOU

1131

marimi

C020 1030 CRISS CROSS
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

10

Mănușă tricotată din ﬁbre sintetice, aplicaţii PVC in formă de
fagure, manşetă elastică.

C702 CARBON-2
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388, EN1149

EN388:2003

EN388:2003

EN388:2003

X12X

X12X

4121

marimi

marimi

marimi

6-10

Mănușă tricotată din nailon cu ﬁr carbon. Oferă protecție
electrostatică ESD.

NOU

C701 CARBON-1
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388, EN1149

Mănușă tricotată din nailon cu ﬁr carbon, vârful degetelor
impregnate cu poliuretan. Oferă protecție electrostatică ESD.

NOU
marimi

1C24 ESD-1
Mănușă de protecție cat. I
conform EN 420 si IEC 61340-5-1

6-10

Mănușă confecționată din nailon cu ﬁr carbon.
Oferă protecție electrostatică ESD.

magazin.renania.ro

6-10

C962 48-140 EDGE
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388, EN1149

C700 CARBON
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388, EN1149

7-10

Mănușă tricotată din nailon cu ﬁr carbon, palma impregnată cu
poliuretan. Oferă protecție electrostatică ESD.

EN388:2003

EN388:2003

3121

0130

marimi

marimi

6-11

Mănușa este realizată din poliester fără cusătură și căptușeală
din ﬁbră de carbon, palma acoperită cu poliuretan. Oferă
protecție electrostatică ESD.

C683 A0160 TOP FIT
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

MANUSI DE PROTECTIE
protectie mecanica

NOU

6-9

Mănușă tricotată din nailon, fără cusături, impregnată cu
poliuretan pe vârful degetelor, manșetă elastică. Oferă
protecție în mediu uleios. Oferă protecție electrostatică ESD.
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MANUSI DE PROTECTIE
protectie mecanica

C275 1603 FLEXIGREY
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

EN388:2003

EN388:2003

EN388:2003

4121

4121

4121

marimi

marimi

marimi

S-XL

Mănușă tricotată din nailon, cu strat subţire de poliuretan în
palmă şi pe degete, manşetă elastică.

NOU
C277 1603N FLEXIGREY N
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

EN388:2003

Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

6-10

Mănușă tricotată din poliester (1464P) sau nailon (1464), cu
strat subţire de poliuretan în palmă şi pe degete, manşeta
elastică.

NOU

EN388:2003

C200/C197 SENSOR BLACK
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

6-11

Mănușă tricotată din poliester (1464PN) sau nailon (1464N),
cu strat subţire de poliuretan în palmă şi pe degete, manşeta
elastică.

NOU

EN388:2003

4131

4131

4131

marimi

marimi

marimi

S-XXXL

Mănușă tricotată din nailon, cu strat subţire de poliuretan în
palmă şi pe degete, manşetă elastică.
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C199/C195 SENSOR

C963 6200N PU WHITE
Mănușă de protecţie cat. I
conform EN 420

S-XXXL

Mănușă tricotată din nailon, cu strat subţire de poliuretan în
palmă şi pe degete, manşetă elastică.

C964 6215N PU BLACK
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

S-XXXL

Mănușă tricotată din nailon, cu strat subţire de poliuretan în
palmă şi pe degete, manşetă elastică.

C908 ULTRANE-549
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

EN388:2016

EN388:2016

EN388:2016

3131X

3131X

4131X

marimi

marimi

marimi

6-11

Mănușă pe suport textil fără cusături, acoperită cu poliuretan
în palmă și pe degete. Dexteritate optimă și simț tactil pentru
protecție ușoară.

C906 ULTRANE-548
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

6-11

Mănușă pe suport textil fără cusături, acoperită cu poliuretan
în palmă și pe degete. Dexteritate optimă și simț tactil pentru
protecție ușoară.

C911 ULTRANE-551
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

6-11

Mănușă pe suport textil fără cusături, acoperită cu spumă
poliuretan în palmă și pe degete.

EN388:2003

NOU
C965 BLUE LITE
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

3121
EN388:2016

EN388:2016

EN388:2003

3121X

3121X

4121

marimi

marimi

marimi

7-10

Mănușă subţire si confortabilă, tricotată din nailon, cu strat
subţire de poliuretan în palmă şi pe degete, manşetă elastică.

magazin.renania.ro

C091 11-618 HIFLEX
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

6-11

Mănușă tricotată din nailon, cu strat de poliuretan în palmă,
manşetă elastică. Ultrasubţire şi totuşi rezistentă în medii
uscate sau uşor uleioase. Nivel superior de tactilitate şi
precizie.

C339 281 TEMRES
Mănușă de protecție cat. III
conform EN 388

MANUSI DE PROTECTIE
protectie mecanica

NOU

7-10

Mănușă pe suport nailon fără cusături acoperită cu poliuretan
în strat dublu, ﬁnisaj micro-rugos din nitril pe vârful degetelor.
Rezistență la abraziune nivel 4.
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MANUSI DE PROTECTIE
protectie mecanica

C216 1490ME NEOGRIP
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

EN388:2016

EN388:2003

EN388:2016

2131X

1141

3243X

marimi

marimi

marimi

10

Mănușă cusută din material textil imersată parţial în latex,
manşetă elastică.

C279 1605 LATEXGRIP
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

8-10

Mănușă tricotată din ﬁbre mixte, imersată parţial în latex,
textură ridată pentru o priză mai bună, manşetă elastică.

C219 1492 SUPERGRIP
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

10

Mănușă tricotată din ﬁbre mixte, imersată parțial în latex,
dublu strat de latex gros în palmă şi pe degete pentru o mai
bună rezistență mecanică, textură in relief, manşetă elastică.

EN388:2016

EN388:2003

EN388:2003

2131

2142

2121

marimi

marimi

marimi

S-XXL

Mănușă tricotată din nailon, cu strat de latex în palmă, textură
ridată.
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C218 1491 SPECIALGRIP

C357 330 RE-GRIP
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

7-10

Mănușă tricotată din ﬁbre mixte acoperită cu latex natural în
palmă și pe vârful degetelor, întăritură între arătător și degetul
mare, manşetă elastică.

C347 306 DUAL-LATEX
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

6-10

Mănușă tricotată din ﬁbre sintetice, fără cusături, acoperită în
palmă cu strat dublu: latex și spumă latex. Impermeabilă, oferă
un nivel ridicat de aderență.

Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

EN388:2003

EN388:2003

4121

4121

4321

marimi

marimi

marimi

7-10

Mănușă tricotată din poliester, impregnată cu nitril de culoare
gri în palmă, manşetă elastică.

C379 3515N NITRIL NEON
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

C185 1459 NITRIL BLACK
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

7-10

Mănușă tricotată din poliester, impregnată cu nitril de culoare
neagră în palmă, manşetă elastică.

C220 1493 PROGRIP
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

7-10

Mănușă tricotată din ﬁbre mixte, impregnată în palmă cu
cauciuc nitrilic, priză bună în mediul uscat, manşetă elastică.

NOU

EN388:2003

EN388:2003

4121

4121

4121

marimi

marimi

marimi

7-11

Mănușă tricotată din ﬁbre mixte de culoare neon, impregnată
în palmă cu nitril, textură nisipoasă pentru priză mai bună,
manşetă elastică.
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C913 ULTRANE-553
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

6-10

Mănușă tricotată din ﬁbre sintetice, impregnată în palmă cu
nitril; precizie in medii uleioase, excelentă rezistență la
abraziune, simț tactil foarte bun și libertate de mișcare datorită
grosimii reduse a materialului, manşetă elastică.

C966 3550N OIL GRIP
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

EN388:2003

MANUSI DE PROTECTIE
protectie mecanica

C183 1457 NITRIL GREY

EN388:2003

7-11

Mănușă din nailon, acoperire cu dublu strat de nitril, stratul
inferior total cu nitril albastru, stratul superior parțial pe palmă
și vârful degetelor din nitril cu structură nisipoasă, hidrofugă,
aderență perfectă in mediu uleios, dexteritate ridicată.
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MANUSI DE PROTECTIE
protectie mecanica

EN388:2003

C209 HPT BLUE
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

NOU

EN388:2003

NOU

4131

4131

4121

marimi

marimi

marimi

S-XL

Mănușă tricotată din ﬁbre sintetice impregnată cu tehnologie
HPT pe bază de polimeri. Oferă priză foarte bună în mediu
umed și uscat, ﬂexibilitate și dexteritate.

C902 ULTRANE-510 Air&Durable
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

6-11

Mănușă tricotată din ﬁbre sintetice, palma acoperită cu polimer
pe bază de apă. Mănușă ultra-uşoară, respirabilă cu nivel
maxim de durabilitate.

C395 381 MICROFIBRE
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

EN388:2003

EN388:2003

4231

4121

EN388:2016

EN388:2016

4131A

marimi

C113 11-818 HYFLEX
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

6-11

Mănușă tricotată din nailon și spandex, palma acoperită cu
spumă de nitril. Mănușă ultra-uşoară cu nivel maxim de
rezistenţă la abraziune.

6-10

Mănușă tricotată din microﬁbre şi spandex, palma acoperită cu
spumă de nitril, excelentă în mediu uşor uleios. Proprietățile
microﬁbrelor sporesc permeabilitatea vaporilor și respirația,
astfel că mâinile rămân uscate și transpirația este redusă.
Flexibilitate excepțională şi confort sporit.

3121A
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EN388:2003

marimi

C115 11-840 HYFLEX
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

6-11

Mănușă tricotată din nailon, palma acoperită cu spumă nitril.
Protecție deosebită la abraziune și o bună circulație a aerului
care reduce transpirația mâinii.

OFERĂ ADERENȚĂ FOARTE BUNĂ
ÎN MEDIU UMED, USCAT ȘI ULEIOS

NOU
C967 1465 NFT GRIP
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

EN388:2016

C202 1465P NFT PALM

EN388:2016

4131X

4121X

marimi

marimi

7-10

Mănușă tricotată din ﬁbre de nailon, impregnată în palmă cu
tehnologie NFT pe bază de nitril, manşetă elastică. Priză foarte
bună în mediu umed, uleios și uscat. Rezistență bună la
abraziune.

Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

NOU

X1XXXX

captuseala confortabila
ASIGURĂ RESPIRABILITATE

EXCELENTĂ REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE

&

C968 NFT PRODRY
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

7-10

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

X1XXXX

X1XXXX

X1XXXX

EN388:2003

EN388:2003

EN388:2003

4141

4141

4141

EN388:2016

EN388:2016

EN388:2016

4131X

4131X

4131X

marimi

marimi

marimi

7-10

Mănușă tricotată din ﬁbre de nailon impregnată în palmă cu
tehnologie NFT pe bază de nitril, manşetă elastică. Priză foarte
bună în mediu umed, uleios și uscat. Rezistență sporită la
abraziune, datorită picourilor din palmă

magazin.renania.ro

C203 1466 NFT KNUCKLE
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

7-10

Mănușă tricotată din ﬁbre sintetice impregnată ¾ cu tehnologie
NFT pe bază de nitril, manşetă elastică. Priză foarte bună în
mediu umed, uleios și uscat

C204 1467P NFT TOTAL
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

MANUSI DE PROTECTIE
protectie mecanica

tehnologia de acoperire nft®

7-10

Mănușă tricotată din ﬁbre sintetice impregnată total cu
tehnologie NFT pe bază de nitril, manşetă elastică. Priză foarte
bună în mediu umed, uleios și uscat. Rezistență sporită la
abraziune, datorită picourilor din palmă
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MANUSI DE PROTECTIE
protectie mecanica

C900

ULTRANE-500GP GRIP&PROOF

Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

EN388:2003

EN388:2016

EN388:2016

4121X

4121X

4121X

marimi

marimi

marimi

7-11

Mănușă tricotată din ﬁbre sintetice, impregnată în palmă cu
nitril. Oferă aderență și protecție a pielii in medii uleioase,
manşetă elastică.

C904

ULTRANE-525GP GRIP&PROOF

Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

7-11

Mănușă tricotată din ﬁbre sintetice, impregnată ¾ cu nitril,
manşetă elastică. Oferă excelentă rezistență la abraziune în
mediu uleios. Simț tactil ridicat.

C388 376R NITRILE FOAM GRIP
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

ULTRANE-526GP GRIP&PROOF

Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

7-11

Mănușă tricotată din ﬁbre sintetice, impregnată total în palmă
cu nitril, manşetă elastică. Excelentă rezistență la abraziune în
mediu foarte uleios, simț tactil ridicat.

EN388:2003

EN388:2003

4121

4121

marimi

marimi

6-10

Mănușă tricotată din ﬁbre sintetice, impregnată ¾ cu nitril si un
strat suplimentar de spumă nitril în palmă și pe degete,
manșetă elastică. Protecție la uleiuri, hidrocarburi, grăsimi.
Protecție foarte bună la abraziune în mediu umed și uleios.
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C905

C389 377 NITRILE FOAM GRIP
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

6-10

Mănușă tricotată din ﬁbre sintetice, impregnată total, cu strat
subțire de nitril și strat de spumă nitril în palmă, manșetă
elastică. Protecție chimică limitată, protecție mare la abraziune
chiar și în mediu uleios.

EN388:2003

4111X

4111

3111X

marimi

marimi

marimi

7-10

Mănușă din tricot bumbac, impregnată parţial cu cauciuc
nitrilic, manşetă elastică.

C168 1452 SAHARA
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

C171 1453N KALARA
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

7-10

Mănușă din tricot bumbac, impregnată parţial cu cauciuc
nitrilic, manşetă elastică.

C893 TITANSUPERLITE-833
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

EN388:2016

7-10

Mănușă din tricot bumbac, impregnată parţial cu cauciuc
nitrilic, manşetă elastică.

EN388:2003

EN388:2016

EN388:2016

3111

3111X

3111X

marimi

marimi

marimi

7-10

Mănușă din tricot bumbac, impregnată parţial cu cauciuc
nitrilic, manşetă elastică.
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C713 DEXILITE-383
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

7-10

Mănușă din tricot bumbac, impregnată total cu cauciuc nitrilic,
manşetă elastică. Oferă protecție împotriva umezelii, stropilor
de ulei și grăsimi.

C714 DEXTRAM-376
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

MANUSI DE PROTECTIE
protectie mecanica

C169 1453 YELLOW
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

NOU

EN388:2016

7-10

Mănuşă din nitril pe suport textil, fără cusături. Oferă protecţie
împotriva umidităţii, stropilor de ulei şi grăsimi, confort
excepţional.
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MANUSI DE PROTECTIE
protectie mecanica

EN388:2016

4221C

C173 1454-P-ML DIPEX
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

EN388:2003

EN388:2003

EN388:2003

3111

3111

4221

marimi

marimi

marimi

9-10

Mănușă din tricot bumbac, impregnată parțial cu cauciuc
nitrilic, manşetă largă. Oferă protecție împotriva umezelii,
stropilor de ulei și grăsimi.

Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

10

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

C338 27-905 ACTIVARMR HYCRON
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

8-11

Mănușă din tricot bumbac, impregnată total cu cauciuc nitrilic,
manşetă largă. Oferă aderență excelentă în mediu uscat,
umed și uleios.

EN 10819:2013

C149 1440 REDPOINT
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

EN388:2003

EN388:2003

EN388:2003

4111

4111

4124

marimi

marimi

marimi

10.5

Mănușă PVC pe suport bumbac, bună rezistență mecanică,
manşetă elastică.
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C175 1454-T-ML DIPEX

C152 1442 VINYL RED
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

10.5

Mănușă PVC pe suport bumbac, bună rezistență mecanică,
lungime 35 cm.

C572 7045 ANTIVIBTATION
Mănușă de protecție cat. II
anti-vibratie conform EN388, EN10819

8-10

Mănușă de protecție anti-vibrație, din tricot sintetic, cu aplicații
speciale în palmă și pe degete pentru protecție specială.

C801 MK-SDP-0
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

C891 TITAN-850
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

EN388:2003

3121

3121

3121

marimi

marimi

marimi

M-XXL

Mănușă din piele artiﬁcială, dosul din material textil canvas, cu
toate degetele decupate la vârf, manșetă reglabilă cu velcro.
Elemente de protecție și confort în palmă și pe degete.

NOU

EN388:2003

C802 MK-SDP-3
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

M-XXL

Mănușă din piele artiﬁcială, dosul din material textil canvas, cu
2 degete decupate la vârf, manșetă reglabilă cu velcro.
Elemente de protecție și confort în palmă și pe degete. Varianta
cu 5 degete: MK-SDP-5.

C800 MKF
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

M-XL

Mănușă din piele artiﬁcială, dosul din material textil canvas,
manșetă reglabilă cu velcro.

NOU

EN388:2016

EN388:2003

4132XP

4121

4121

marimi

marimi

marimi

7-11

Mănușă din material textil, impregnată cu cauciuc nitrilic,
manşetă largă; oferă aderență excelentă în mediu uscat, umed
și uleios; protecție suplimentară împotriva șocurilor la
încheieturi, degete și palmă.
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C817 NDY-BASIC
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

M-XXL

Mănușă tricotată din poliester, cu aplicații din cauciuc nitrilic pe
dosul mănușii, pentru protecție la impact.

C390 377IP
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

EN388:2003

MANUSI DE PROTECTIE
protectie mecanica

EN388:2003

7-10

Mănușă tricotată din poliester, cu aplicații din cauciuc nitrilic pe
dosul mănușii, pentru protecție la impact.
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MANUSI DE PROTECTIE
protectie mecanica

C255 1556 TOP
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

EN388:2003

EN388:2016

EN388:2016

2131

2122X

3133X

marimi

marimi

marimi

10.5

Mănușă integral din piele box bovină, căptușeală bumbac în
palmă.

C265 1578 STANDARD
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

10.5

Mănușă integral din piele box bovină, palma dintr-o bucată,
căptușeală bumbac în palmă.

EN388:2003

EN388:2003

1121

2133

marimi

marimi

10.5

Mănușă din piele box bovină, monocoloră, dosul din bumbac şi
manșetă din bumbac rigidizat.
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C256 1557 FRANCO
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

C267 HUSKY
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

10.5

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

C303 1779 SPARK
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

10.5

Mănușă din piele şpalt bovină, cu dublură în palmă, pe degetul
mare şi degetul arătător, lungime 27 cm.

Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

EN388:2003

EN388:2003

2133

3143

3143

marimi

marimi

marimi

10.5

Mănușă din piele şpalt bovină, dosul din bumbac, manșetă din
bumbac rigidizat.

C242 1552 FORTE
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

C254 1555Y REIDER
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

10.5

Mănușă din piele şpalt bovină, palma dintr-o bucată, dosul din
bumbac monocolor, manșetă cauciucată.

C253 1555S SUPER REIDER
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

11

Mănușă din piele groasă şpalt bovină, palma dintr-o bucată,
dosul din bumbac, manşeta cauciucată.

EN388:2003

EN388:2003

EN388:2003

1122

2132

4243

marimi

marimi

marimi

10.5

Mănușă din piele groasă şpalt bovină, dublură în palmă, pe
degetul mare şi degetul arătător, dosul bumbac, manşeta
cauciucată.
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C248 1554 MASTER
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

10.5

Mănușă din piele groasă şpalt bovină, dublură în palmă din
piele box, dosul bumbac, manșetă cauciucată.

C247 1553 MAMUT
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

MANUSI DE PROTECTIE
protectie mecanica

C241 1551 88 CBSA

EN388:2003

10.5

Mănușă din piele groasă şpalt bovină, dublură de culoare roşie
în palmă şi pe degete, dosul bumbac, manșetă cauciucată.
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MANUSI DE PROTECTIE
protectie mecanica

NOU
C135 1312TRW MASTER PRO
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

EN388:2003

3244

3243

3244

marimi

marimi

marimi

10

Mănușă din piele groasă şpalt bovină, dublură în palmă, pe
degetul mare şi degetul arătător, dosul bumbac, manșetă
cauciucată.

C270 1580 BROW
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

C271 1581 JAIPUR
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

10.5

Mănușă din piele groasă şpalt bovină, dosul bumbac, manșetă
cauciucată, dublură din piele moale box bovină în palmă, pe
degetul mare şi degetul arătător.

C272 1581N STAR PRO
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

EN388:2003

10

Mănușă din piele groasă şpalt bovină, dublură în palmă, pe
degetul mare şi degetul arătător, dosul bumbac, manșetă
cauciucată.

NOU

EN388:2003

EN388:2003

2122

4121

4121

marimi

marimi

marimi

10.5

Mănușă din piele box bovină, moale, dosul din bumbac,
manșetă cauciucată, palma dintr-o singura bucată.
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NOU

EN388:2003

C236 1549 DRIVE
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

S/M/L

Mănușă integral din piele box bovină, culoare galbenă, palma
şi dosul dintr-o singură bucată.

C238 1549O DRIVE
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

EN388:2003

7-11

Mănușă integral din piele box bovină, culoare gri natur, palma
şi dosul dintr-o singură bucată.

EN388:2003

2111

1111

marimi

marimi

7-10

Mănușă din piele moale de capră, dosul bumbac, manşetă
elastică.

NOU
C969 3110K LAMB
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

7-11

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

EN388:2003

EN388:2003

2111

2112

marimi

marimi

8-11

Mănuşă din piele moale de capră, dosul din tricot bumbac,
elastic la încheietura mâinii.
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C234 1541M GOAT
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

C416 4515M NEW GLOVE
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

MANUSI DE PROTECTIE
protectie mecanica

C230 1540 MONTONE
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

EN388:2003

7-10

Mănuşă din piele moale de capră, dosul din material textil,
manșetă reglabilă cu velcro.
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MANUSI DE PROTECTIE
protectie taiere

EN388:2003

C285 1609 RECUT3
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

C534 6315N CUT 3
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

NOU

EN388:2003

4343C

4343C

marimi

marimi

marimi

6-10

1C11 6300N CUT 3
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

6-11

Mănuşă tricotată din ﬁbre speciale, impregnată în palmă cu
poliuretan, manșetă elastică. Asigură bună rezistență la
abraziune și protecție împotriva tăierii.

C970 6305N CUT 3
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

6-11

Mănuşă tricotată din ﬁbre speciale, impregnată în palmă cu
poliuretan, manșetă elastică. Asigură bună rezistență la
abraziune și protecție împotriva tăierii.

EN388:2003

EN388:2016

EN388:2016

4343C

4342B

4342B

marimi

marimi

marimi

6-11

Mănuşă tricotată din ﬁbre speciale, impregnată în palmă cu
poliuretan, manșetă elastică. Asigură bună rezistență la
abraziune și protecție împotriva tăierii.
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EN388:2003

4343

Mănuşă tricotată din ﬁbre HPPE, impregnată în palmă cu
poliuretan, manșetă elastică. Asigură bună rezistență la
abraziune și protecție împotriva tăierii.

NOU

NOU

C784 KRYTECH-579
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

6-11

Mănuşă tricotată din ﬁbre HDPE, impregnată în palmă cu
poliuretan, manșetă elastică. Oferă bună rezistență la
abraziune. Protecție împotriva tăierii. Simț tactil excelent
datorită grosimii reduse a mănușii.

C785 KRYTECH-579LC
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

6-11

Mănuşă tricotată din ﬁbre HDPE, impregnată în palmă cu
poliuretan, manșetă lungă. Oferă bună rezistență la abraziune.
Protecție împotriva tăierii. Simț tactil excelent datorită grosimii
reduse a mănușii.

C973 BLUE LITE 3
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

EN388:2016

NOU

EN388:2016

NOU

EN388:2003

3X42B

4X31B

4341

marimi

marimi

marimi

7-10

Mănuşă tricotată din ﬁbre speciale, subţire si confortabilă,
impregnată în palmă cu poliuretan, manșetă elastică. Asigură
confort sporit, bună rezistență la abraziune, alături de protecție
împotriva tăierii.

C974 NFT CUT3
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

7-10

Mănuşă tricotată din ﬁbre speciale, impregnată în palmă cu
tehnologie NFT pe bază de nitril, respirabilă, manşetă elastică.
Priză foarte bună în mediu uscat, umed, și uleios. Impregnare
cu strat suplimentar de nitril la baza degetului mare, pentru
rezistență sporită. Asigură bună rezistență la abraziune și
protecție împotriva tăierii.

C780 KRYTECH-511 Air&Durable
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

6-11

Mănușă tricotată din ﬁbre HPPE, impregnată cu polimeri pe
baza de apă, în palmă și pe vârful degetelor, manșetă elastică.
Protecție la tăiere, alături de confort, respirabilitate și
durabilitate.

X1XXXX
EN388:2016

NOU
C972 542X HDPE
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

EN388:2016

4342B
EN388:2003

4X32B

EN388:2003

EN388:2003

4340

4342

4332

marimi

marimi

marimi

6-9

Mănușă tricotată din ﬁbre HDPE, manșetă elastică. Asigură
protecție împotriva tăierii, confort, simț tactil excelent datorită
grosimii reduse a mănușii.

magazin.renania.ro

C104 11-724 HYFLEX
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

6-11

Mănușă tricotată din ﬁbre speciale impregnată cu poliuretan în
palmă, manșetă elastică. Foarte bună rezistență la abraziune,
bună rezistență la tăiere.

MANUSI DE PROTECTIE
protectie taiere

NOU

C075 11-423 HYFLEX
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388 și EN 407

6-11

Mănușă tricotată din ﬁbre speciale impregnată cu poliuretan
pe bază de apă şi nitril în palmă, manșetă elastică. Bună
rezistenţă la abraziune şi tăiere cu lama. Protecție la căldură
până la 100 °C. Potrivită pentru mediu umed și uleios.
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MANUSI DE PROTECTIE
protectie taiere

NOU
C773 KRYNIT-580
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

EN388:2003

EN388:2003

EN388:2003

4343

4343

4343

marimi

marimi

marimi

7-10

Mănușă tricotată din ﬁbre HDPE, impregnată în palmă și pe
vârful degetelor cu nitril. Protecție foarte bună la abraziune în
mediu uleios. Bună rezistență la tăiere.

7-10

Mănușă tricotată din ﬁbre HDPE, impregnată ¾ cu nitril.
Protecție foarte bună la abraziune în mediu uleios. Bună
rezistență la tăiere.

C778 KRYNIT-600
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

7-10

Mănușă tricotată din ﬁbre HDPE, total impregnată cu nitril,
pentru o mai bună protecție a pielii. Bună rezistență la tăiere în
mediu uleios.

X1XXXX

C485 541 HPPE PALM PLUS
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

EN388:2003

EN388:2003

EN388:2016

4342

4441

4344B

marimi

marimi

marimi

6-10

Mănușă tricotată din ﬁbre HPPE impregnată cu poliuretan în
palmă și pe vârful degetelor, manșetă elastică. Protecție la
tăiere și foarte bună rezistență la abraziune. Potrivită pentru
mediu uleios.
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C777 KRYNIT-599
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

C874 S-TEX-376
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

6-10

Mănușă tricotată din ﬁbre speciale Hagane Coil™, impregnată
¾ cu nitril și spumă de nitril în palmă. Rezistență foarte bună la
abraziune, tăiere și rupere. Potrivită pentru mediu umed și
uleios.

C975 KRONIT-380
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388, EN 407

8-10

Mănușă tricotată din ﬁbre HDPE și ﬁbre de bumbac
impregnată ¾ cu nitril, manșetă largă. Rezistență foarte bună
la abraziune și rezistență bună la tăiere în mediu uleios și
umed.

NOU
C039 1055 RICOTECH
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388și EN 407

X1XXXX

NOU

X1XXXX

4X43C

EN388:2003

EN388:2003

2541

454X

4542

marimi

marimi

marimi

EN388:2003

9-10

Mănușă tricotată din ﬁbre speciale. Rezistență foarte bună la
tăiere, rupere și caldură de contact, până la 100°C.

C541 6730DN DOT CUT
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388 și EN 407

S-3XL

Mănușă tricotată din ﬁbre speciale TAEKI5, cu picouri din nitril
în palmă. Rezistență foarte bună la tăiere, rupere și caldură de
contact, până la 100°C.

C286 1610 RECUT 5
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

7-10

Mănușă tricotată din ﬁbre HPPE, impregnate în palmă cu
poliuretan, manșetă elastică. Asigură bună rezistență la
abraziune și protecție împotriva tăierii.

EN388:2016

C766 KROFLEX-840
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388 și EN 407

X2XXXX

4X43C

EN388:2016

EN388:2003

EN388:2016

3X43D

4542

4X43D

marimi

marimi

marimi

7-11

Mănușă tricotată din ﬁbre HDPE, impregnate în palmă cu
poliuretan, manșetă elastică. Oferă bună rezistență la
abraziune. Protecție împotriva tăierii. Simț tactil excelent,
datorită grosimii reduse a mănușii.

magazin.renania.ro

C282 1608 MAX
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

M-XXL

Mănușă tricotată din ﬁbre speciale, impregnată cu poliuretan în
palmă și pe vârful degetelor. Manșetă elastică. Foarte bună
rezistență la abraziune, bună rezistență la tăiere.

C787 KRYTECH-586
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

MANUSI DE PROTECTIE
protectie taiere

EN388:2016

6-11

Mănușă tricotată din ﬁbre HPPE, impregnată cu poliuretan în
palmă și pe vârful degetelor, manșetă elastică. Protecție la
tăiere și foarte bună rezistență la abraziune. Potrivită pentru
mediu uleios.
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MANUSI DE PROTECTIE
protectie taiere

EN388:2016

NOU
C977 NFT CUT5
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

EN388:2016

4X43C
EN388:2003

NOU

EN388:2016

4X42C

4543

4X42C

marimi

marimi

marimi

6-10

Mănușă tricotată din ﬁbre speciale, impregnată în palmă cu
tehnologie NFT pe bază de nitril, respirabilă, manşetă elastică.
Priză foarte bună în mediu umed, uleios și uscat. Impregnare
cu strat suplimentar de nitril la baza degetului mare, pentru
rezistență sporită. Asigură bună rezistență la abraziune și
protecție împotriva tăierii.

C076 11-425 HYFLEX
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

6-11

Mănușă fără cusătură, cu ﬁre după tehnologia INTERCEPT™,
impregnată în palmă cu poliuretan pe bază de apă şi nitril. Fără
silicon şi fără DMF. Excelentă rezistenţă la abraziune.

C781 KRYTECH-531 Air&Durable
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

7-11

Mănușă tricotată din ﬁbre HPPE impregnată cu polimeri pe
bază de apă în palmă și pe vârful degetelor, manșetă elastică.
Protecție la tăiere, alături de confort, respirabilitate și
durabilitate.

EN388:2016

NOU
C978 S-TEX-581
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

4X43C
EN388:2003

EN388:2003

EN388:2016

4542

4543

4X43D

marimi

marimi

marimi

7-11

Mănușă tricotată din ﬁbre speciale, cu tehnologia Hagane Coil™,
impregnată cu spumă de nitril în palmă. Rezistență foarte bună
la abraziune, tăiere și rupere. Potrivită pentru mediu umed și
uleios.
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NOU

C956 11-735 HYFLEX
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388

6-11

Mănușă tricotată din ﬁre după tehnologia INTERCEPT™,
impregnată cu poliuretan fără silicon în palmă, util în procesele
de vopsire metalică. Manșetă elastică. Rezistență maximă la
abraziune și tăiere.

C775 KRYNIT-582
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388, EN 407

7-11

Mănușă tricotată din ﬁbre HDPE, impregnată 3/4 cu nitril.
Rezistență bună la abraziune și foarte bună la tăiere. Potrivită
pentru mediu umed și uleios.

C475 48-703 EDGE
Mânecuțe de protecție cat. II
conform EN 388și EN 407

NOU

X1XXXX

EN388:2003

EN388:2016

4543

4X43E

4X43GP

marimi

marimi

marimi

7-11

Mănușă pe suport textil din ﬁbre speciale, acoperită cu piele în
palmă. Aplicația de piele oferă un plus de siguranță în privința
prizei, protecției împotriva tăierii, abraziunii și amortizare în
timpul aplicațiilor de ștanțare.

C767 KROMET-832
Mânecuțe de protecţie cat. II
conform EN 388 și EN 407

7-11

Mănușă pe suport textil din ﬁbre de rezistență superioară,
acoperită cu piele în palmă. Protecție bună pentru manipularea
pieselor metalice grele și ascuțite în medii uscate și ușor
umede, dar și uleioase. Rezistență maximă la abraziune și
tăiere.

C980 KROTECH 851
Mănușă de protecție cat. II
conform EN 388

EN388:2016

7-11

Mănușă din ﬁbre speciale HDPE, impregnată cu cauciuc nitrilic,
manşetă largă. Oferă aderență excelentă în mediu uscat, umed
și uleios. Protecție suplimentară împotriva șocurilor la
încheieturi, degete și palmă.

X1XXXX
EN388:2003

1343
EN388:2016

C045/C046 1061 SLEEVES

EN388:2004

NOU

X1XXXX
EN388:2003

NOU

2542
EN388:2016

1343X

2541

2X42B

marimi

marimi

marimi

Universal

C981 1062 RICOTECH

Universal

C982 11-250 HYFLEX

Narrow
Wide

Mânecuțe de protecţie cat. II
conform EN 388 și EN 407

Mânecuțe de protecţie cat. II
conform EN 388 și EN 407

Mânecuțe de protecţie cat. II
conform EN 388

Mânecuțe tricotate din ﬁbre de Kevlar, cu diferite lungimi.
Asigură protecție la tăiere și căldură de contact până la 100°C.
Lungime: 25 cm/ C045; 36 cm/ C046; 56 cm/C047.

Mânecuțe tricotate din ﬁbre speciale, lungime 45 cm. Asigură
protecție la tăiere și căldură de contact până la 100°C.

Mânecuțe tricotate polietilenă de înaltă performanță (HPPE)
Intercept fără cusătură, fără fantă pentru degetul mare.
Lungimi disponibile: 30 cm, 40 cm. Dimensiuni: Wide(lat),
Narrow(ingust).

magazin.renania.ro

MANUSI DE PROTECTIE
protectie taiere

NOU

X1XXXX

233

MANUSI DE PROTECTIE
protectie chimica

234

EN388:2003

4121

EN388:2003

4121

AKL

JKL

marimi

marimi

universal

9-10

C155 1443 VYNIL BROWN

C161 1445 SOLVO

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 374 şi EN 388

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 374 şi EN 388

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

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

EN388:2003

4121

EN388:2003

4342

JKL

JKL

marimi

marimi

8-11

9-10

C540 660PVC OIL RESISTANT

C164 1447 POWERSHIELD

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 374 şi EN 388

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 374 şi EN 388

Mănușă din PVC, ﬁnisaj nisipos, pe suport
textil de bumbac. Strat suplimentar de PVC pe
zona mâinii. Tratament antibacterial, formă
anatomică. Lungime 30 cm.

Mănușă din PVC, strat dublu, ﬁnisaj nisipos, pe
suport textil de Kevlar®/bumbac. Bună
rezistență la abraziune si tăiere, protecție la
tăiere nivel 3. Lungime 30 cm.

4121

JKL

marimi

marimi

8-10

S-XL

C476 495 COLD&OIL RESISTANT

C186/C187 1460/1460E LATEX/ECO

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 374, EN511 şi EN 388

Mănușă de protecţie cat. I
conform EN 420

Mănușă din PVC, ﬁnisaj nisipos, pe suport
textil de bumbac. Strat suplimentar de PVC
pe zona mâinii. Tratament antibacterial,
formă anatomică. Lungime 30 cm. Căptușeală
detașabilă, din ﬁbre acrilice.

Mănușă din latex, pe suport din ﬁbre de
bumbac. Oferă protecţie pentru riscuri
minime.

EN388:2003

0010

EN388:2003

marimi

2120

6-10

marimi

6-10

C302 SUPERFOOD-175

C719 DUO-MIX-405

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 374, EN 421, EN388

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 374, EN 421, EN388

Mănușă din latex, fără suport, lungime 31 cm,
grosime 0.40 mm. Palma cu textură în relief,
pentru bună aderență. Potrivită pentru
industria alimentară, manipulare piese mici,
uleioase și activități de curățenie.

Mănușă din latex și neopren, pentru protecție
chimică ușoară. Flexibilă, confortabilă și cu
aderență
excelentă.
Potrivită
pentru
vopsitorii, manipulare materiale compozite
(rășini), activități de curățenie și mentenanță.
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MANUSI DE PROTECTIE
protectie chimica

121
EN388:2003

235

MANUSI DE PROTECTIE
protectie chimica

236

EN388:2003

2011

EN388:2003

2110

AKL

AKL

marimi

marimi

7-10

7-10

C878 TECHNI-MIX-415

C877 TECHNIC-401

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 374, EN 421, EN388

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 374 şi EN 388

Mănușă din neopren și latex natural ce oferă
protecție chimică ușoară, simț tactil excelent,
confort sporit și dexteritate foarte bună
datorită grosimii reduse.

Mănușă din neopren și latex natural pentru
protecție chimică ușoară, simț tactil excelent,
priză bună datorită texturii în relief și
dexteritate foarte bună datorită grosimii
reduse.

EN388:2003

3121

EN388:2003

NOU

AKL

X121

AKL

marimi

marimi

7-11

7-11

C342 29-500 NEOTOP

C983 87-950 EXTRA

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 374 şi EN 388

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 374 şi EN 388

Mănușă pentru protecție chimică din
neopren în combinaţie cu latex, pe interior cu
strat foarte ﬁn din ﬁbre de bumbac, lungime
300 mm, grosime 0,75 mm, textură tip romb.
Protejează împotriva unei palete largi de acizi,
baze, alcooli şi numeroşi solvenţi.

Mănușă pentru protecție chimică din latex, pe
suport de bumbac, lungime 320 mm, grosime
0,75 mm, textură tip romb. Rezistenţă extrem
de mare la numeroase cetone, săruri,
detergenţi, alcooli, alcali şi grăsimi.

3141

EN388:2003

X1XXXX

X2XXXX

4131

marimi

marimi

6-10

7-10

C759 JERSETTE-301

C751 HARPON-326

Mănușă de protecție cat. II
conform EN 374, EN388 şi EN 407

Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 374, EN 388 şi EN 407

Mănușă din latex pe suport textil. Oferă
rezistență bună la rupere și la mulți acizi și
baze diluate și confort maxim pentru munca
în medii agresive.

Mănușă din latex natural pe suport textil ce
oferă protecție maximă la abraziune și bună
izolare termică. Rezistență la temperatură de
contact de până la 250 C.

EN ISO 374-1:2016
Type B
EN388:2016

JKT

EN ISO 374-5:2016

1001A

EN388:2003

EN388:2003

3001

1001

marimi

marimi

6-10

7-11

C825 OPTINIT-472

C609 79-700 VIRTEX

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 374, EN 421, EN388

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 374, EN 421, EN388

Mănușă din nitril, clorinată pentru protecție
chimică ușoară și manipularea tuturor
tipurilor de alimente. Sensibilitate excelentă,
datorită grosimii reduse a mănușii.

Mănușă din nitril, lungime 310 mm, textură tip
romb, manșetă dreaptă. Antistatică. Oferă un
confort remarcabil, ﬂexibilitate şi rezistență
chimică.
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MANUSI DE PROTECTIE
protectie chimica

EN388:2003

237

MANUSI DE PROTECTIE
protectie chimica

238

EN388:2003

3001

EN388:2003

4101

AKL

JKL

marimi

marimi

M-XXL

6-11

C194 1463 NITRIL

C915 ULTRANITRIL-485

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 374, EN388

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 374 şi EN 388

Mănușă din cauciuc nitrilic, lungime 33 cm,
grosime 0,38 mm. Interior căptușit cu un strat
foarte ﬁn din ﬁbre de bumbac. Oferă
protecție chimică.

Mănușă de nitril pentru protecție chimică
standard cu dexteritate excelentă, datoriă
supleții materialului, aderență bună pe
obiecte alunecoase, datorită ﬁnisajului
exterior in relief.

EN388:2016

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016
Type A

4101X

VIRUS

JKLOPT

EN388:2016 EN ISO 374-5:2016

3122A

EN388:2003

4101

EN ISO 374-1:2016
Type A

AJKLOPT
EN388:2003

NOU

AKL

4121

JKL

marimi

marimi

7-11

7-11

C383 37-675 SOLVEX

C510 58-530B ALPHATEC

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 374 şi EN 388

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 374 şi EN 388

Mănușă din nitril, lungime 330 mm, grosime
0,38 mm, textură nisipoasă, interior căptușit
cu un strat foarte ﬁn din ﬁbre de bumbac.
Oferă protecție chimică.

Mănușă din nitril, lungime 305 mm, pentru
manipularea obiectelor umede sau uleioase.
Modelul căptuşit cu nailon alb (58-530W)
pentru aplicaţii de interior, modelul căptuşit
cu acril negru (58-530B) pentru aplicaţii
exterioare.

EN388:2016 EN ISO 374

3121

4122X

AKL

JOT

marimi

marimi

7-11

7-10

C873 STANSOLV-AK-22-381

C984 ULTRANITRIL-365

Mănușă de protecție cat. III
conform EN 374, EN388 şi EN 407

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 374 şi EN 388

Mănușă din nitril pe suport textil, pentru
protecție chimică standard, relief texturat
pentru o mai bună aderență în mediu umed.

Mănușă din nitril Grip&Proof pe suport textil,
pentru protecție chimică standard, bună
aderență în mediu uleios, dexteritate si
confort sporit. Lungime 25-27 cm.

EN388:2003

4102

EN388:2003

NOU

AJKL

4122

JKL

marimi

marimi

7-10

8-11

C914 ULTRANITRIL-480

C391 379 NITRIL FOAM GRIP

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 374 şi EN 388

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 374 şi EN 388

Mănușă de nitril, clorurată, textură în relief.
Oferă protecție excelentă în timpul
manipulării chimicalelor cu risc crescut,
oferind în același timp și o rezistență
mecanică excelentă (abraziune, perforare).

Mănușă din nitril cu un strat dublu în palmă
din spumă de nitril. Căptușeală din tricot
poliester/nailon. Asigură protecție chimică și
aderență sporită în mediu uleios. Lungime
300-320 mm.
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MANUSI DE PROTECTIE
protectie chimica

X1XXXX
EN388:2003
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MANUSI DE PROTECTIE
unica folosinta

marimi

marimi

C491 5710 VINYL
Mănușă de unică folosință cat. I
conform EN 420

S-XL

Mănușă ambidextră, vinil, pudrată, lungime 240 mm. Culoare
natur. Ambalare: 100 buc/cutie.

NOU

C495 5710NP VINYL
Mănușă de unică folosință cat. I
conform EN 420

1C21 LATEX NP

NOU
S-XL

Mănușă de unică folosință din latex, nepudrată, degete
texturate, ambidextră. Ambalare: 100 buc/cutie.

240

C145 1401 POLIETILENE

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

NOU
marimi

C143 1400P SG LATEX P
Mănușă de protecție cat. III
conform EN 374 și EN 455

universal

Mănușă de protecţie cat. I
conform EN 420

Mănușă ambidextră, vinil, nepudrată, lungime 240 mm.
Culoare natur. Ambalare: 100 buc/cutie.

marimi

Mănușă de protecție cat. I
conform EN 420

S-XL

marimi

S-XL

Mănușă de unică folosință din latex, pudrată, degete texturate,
ambidextră. Ambalare: 100 buc/cutie.

marimi

C144 1400PF SG LATEX PF
Mănușă de protecție cat. III
conform EN 374 și EN 455

S-XL

Mănușă de unică folosință din latex, nepudrată, cu start de
polimer pe interior, degete texturate, ambidextră. Ambalare:
100 buc/cutie.

EN 374

NOU

NOU

JKT
EN ISO 374-5

EN 374

EN 374

VIRUS

marimi

1C20 SOFT NITRIL

S-XL

marimi

C931 XTRALITE

S-XL

Mănușă de protecție cat. III
conform EN 374

Mănușă de protecție cat. III
conform EN 374 și EN 455

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

Mănușă de unică folosință din nitril, nepudrată, texturată,
ambidextră, lungime 240 mm. Ambalare: 200 buc/cutie (180
buc/cutie mărimea XL).

EN 374

EN 374

EN 374

NOU
1C23 STYLE BLACK
Mănușă de protecție cat. III
conform EN 374 și EN 455

S-XL

Mănușă de unică folosință, ambidextră, din nitril, culoare
neagră, lungime 240 mm, cu bordură rulată și vârful degetelor
texturat. Ambalare: 100 buc/cutie.

magazin.renania.ro

1C22 WHITE WAVE

Mănușă de unică folosință, ambidextră, din nitril, culoare albă,
lungime 240 mm, cu bordură rulată și vârful degetelor texturat.
Ambalare: 100 buc/cutie.

EN 374

C927 XPERT

EN 374

NOU
marimi

Mănușă de protecție cat. III
conform EN 374 și EN 455

S-XL

Mănușă de protecție cat. III
conform EN 374 și EN 455

EN 374

NOU
marimi

marimi

S-XL

Mănușă de unică folosință, ambidextră, din nitril, lungime 240
mm, cu bordură rulată și vârful degetelor texturat. Ambalare:
100 buc/cutie.

MANUSI DE PROTECTIE
unica folosinta

EN 374
EN ISO 374-1/ Type B

marimi

C959 XTENSION
Mănușă de protecție cat. III
conform EN 374 și EN 455

S-XL

Mănușă de unică folosință, ambidextră, din nitril, lungime 300
mm, cu bordură rulată și vârful degetelor texturat. Ambalare:
100 buc/cutie.
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MANUSI DE PROTECTIE
unica folosinta

EN374

EN ISO 374-1:2016
Type C

EN ISO 374-1:2016
Type B

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-5:2016

NOU
XS-XL

JKLOPST

VIRUS

Mănușă de unică folosință din nitril, nepudrată, texturată,
ambidextră, lungime 230 mm. Formula subțire mărește
confortul și îmbunătățește ﬂexibilitatea, fără a compromite
protecția. Ambalare: 300 buc/cutie (250 buc/cutie mărimea XL).

marimi

C649 92-600 TOUCHNTUFF
Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 420 şi EN 374

JKL

EN ISO 374-5:2016 EN388:2003

VIRUS

marimi

C620 82-133 EDGE

NOU

JKPT

VIRUS

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 420 şi EN 374

EN ISO 374-1:2016
Type A

S-XL

2000

marimi

C658 93-260 MICROFLEX

XS-XXL

Mănușă de protecție cat. III
conform EN 374 și EN 388

Mănușă de unică folosință, ambidextră, din nitril, lungime 240
mm, cu bordura rulată și vârful degetelor texturat. Ambalare:
100 buc/cutie.

Mănușă de unică folosință, ambidextră, din nitril și neopren,
lungime 300 mm, cu bordura rulată și vârful degetelor texturat,
fără silicon. Construcție în trei straturi, pentru o protecție
superioară împotriva substanțelor chimice agresive, inclusiv
acizi, solvenți și baze. Ambalare: 50 buc/cutie.

NOU
EN374

JKL

marimi

C985 7505PF
Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 420 şi EN 374

S-XXL

Mănușă de unică folosință, ambidextră, din nitril, nepudrată,
lungime 240 mm, cu bordura rulată si vârful degetelor
texturat, fără silicon. Ambalare: 100 buc/cutie.

242

marimi

C586 749 PHARMATRIL
Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 420 şi EN 374

S-XXL

Mănușă de unică folosință din cauciuc nitrilic, ambidextră,
nepudrată, grosime 0,11 mm, certiﬁcată pentru utilizare in
industria alimentară. Ambalare: 100 buc/cutie.

marimi

C584 743 DERMATRIL
Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 374 şi EN 388

7-11

Mănușă de unică folosință din cauciuc nitrilic, ambidextră,
nepudrată, grosime 0,20 mm. Rezistență mecanică superioară
mănușilor de unică folosință din latex, certiﬁcate pentru
utilizare in industria alimentară. Ambalare: 50 buc/cutie.

EN 374

2000

EN 374

NOU

EN 374

EN374

3001

JKL

EN 374

NOU

EN 374

NOU

marimi

C986/C987 7540 COBALT BLUE XS-XL

EN388:2003

marimi

C988 7555 COBALT BLUE

XS-XL

Mănușă de protecție cat. III
conform EN 374 și EN 455

Mănușă de protecție cat. III
conform EN 374 și EN 455

Mănușă de unică folosință, ambidextră, din nitril, nepudrată,
grosime 0.10 mm, lungime 240 mm (7540) sau 300 mm (7545),
cu bordura rulată și vârful degetelor texturat, fără silicon.
Ambalare: 100 buc/cutie.

Mănușă de unică folosință, ambidextră, din nitril, nepudrată,
grosime 0.12 mm, lungime 240 mm, cu bordura rulată și vârful
degetelor texturat, fără silicon. Ambalare: 50 buc/cutie.

marimi

C989/C990

7580 COBALT BLUE

Mănușă de protecție cat. III
conform EN 374 și EN 455

S-XL

Mănușă de unică folosință, ambidextră, din nitril, nepudrată,
grosime 0.20 mm, lungime 240 mm (7580) sau 300 mm (7585),
cu bordura rulată și vârful degetelor texturat, fără silicon.
Ambalare: 100 buc/cutie/7580; 50 buc/cutie/7585.

EN388:2003

EN 374

EN 374

EN 374

EN 374

2000
EN 374

NOU

NOU
marimi

C991/C992 7550 BLACK
Mănușă de protecție cat. III
conform EN 374 și EN 455

S-XL

Mănușă de unică folosință, ambidextră, din nitril, nepudrată,
grosime 0.10 mm, lungime 240 mm (7550) sau 300 mm (7565),
cu bordura rulată și vârful degetelor texturat, fără silicon.
Ambalare: 100 buc/cutie/7550; 50 buc/cutie/7565.
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NOU
marimi

C993 7570 HV GREEN
Mănușă de protecție cat. III
conform EN 374 și EN 455

EN 374

XS-XL

Mănușă de unică folosință, ambidextră, din nitril, nepudrată,
grosime 0.10 mm, lungime 240 mm, cu bordura rulată și vârful
degetelor texturat, fără silicon. Ambalare: 100 buc/cutie.

MANUSI DE PROTECTIE
unica folosinta

EN388:2003

marimi

1C05 7595 CLEAN PACK
Mănușă de protecție cat. III
conform EN 374 și EN 455

XS-XL

Mănușă de unică folosință, ambidextră, din nitril, culoare albă,
nepudrată, grosime 0.12 mm, lungime 300 mm, cu bordura
rulată și vârful degetelor texturat, fără silicon. Certiﬁcată pentru
mediu cleanroom Clasa 100. Ambalare: 100 buc/pungă.
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MANUSI DE PROTECTIE
protectie de frig

C289 1615 WINTERGRIP
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388 şi EN 511

020

EN388:2003

EN388:2003

EN388:2003

2242

3232

3121

marimi

marimi

marimi

M-XXL

Mănușă tricotată din ﬁre acrilice, culoare ﬂuorescentă, strat
interior termoizolant, imersată în latex, textură ridată.

C287 1611 HPT ICEF

M-XXL

Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388 şi EN 511

C210 1471 FLAMINGO

121

11

Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388 şi EN 511

Mănușă tricotată din nailon, dublu strat pentru protecţia la
temperaturi scăzute, imersată printr-o tehnologie HPT, pentru
a crea un strat durabil, ﬂexibil, cu aderenţă sporită, atât în
condiţii uscate cât şi în condiţii umede.

Mănușă din tricot bumbac, impregnată total cu PVC de culoare
orange neon, manșetă elastică.

X2XXXX
EN388:2016

02X
EN388:2016

NOU
020

3222X

marimi

C885 TEMP-ICE-700
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388 şi EN 511

7-10

Mănușă tricotată din ﬁbre speciale de protecție termică,
impregnată ¾ cu nitril, priză foarte bună în manipularea
pieselor umede. Potrivită pentru mediu rece până la -10°C,
menținând în același timp confort, dexteritate și ﬂexibilitate.

244

NOU

X2X

C613 80-400 POWERFLEX
Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 388, EN 511 şi EN 407

2231C

011

EN388:2003

EN388:2003

X231

4231

marimi

marimi

7-11

Mănușă din tricot PNA ﬂaușat, culoare ﬂuorescentă, imersată
în latex, textură ridată. Oferă o excelentă izolare faţă de frig.
Această mănuşă asigură confort şi protecţie pentru purtător,
la temperaturi joase, de până la -30°C, pentru contacte scurte
sau intermitente.

C441 477 INSULATED FOAM GRIP
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388 şi EN 511

7-10

Mănușă tricotată din poliester și nailon, impregnată cu nitril +
strat suplimentar spumă nitrilică în palmă, manșetă elastică.
Căptușeală termică din ﬁbre acrilice. Asigură bună aderență și
impermeabilitate la lichide. Barieră împotriva frigului.

120

2121

EN388:2003

NOU

221

2142

marimi

marimi

7-11

7-11

C562 691 ICE GRIP

C994 TUNDRA

Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388 şi EN 511

Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388 şi EN 511

Mănușă împotriva temperaturilor scăzute,
până la -50˚C (scurtă durată), multiple straturi
pentru protecţie mecanică, membrană
Thinsulate, manşetă tricotată. Se poate utiliza
în industria alimentară.

Mănușă împotriva temperaturilor scăzute,
recomandată până la -30˚C (scurtă durată),
multiple straturi pentru protecţie mecanică,
membrană Thinsulate, manşetă tricotată. Se
poate utiliza în industria alimentară.

EN388:2003

NOU

21X

2132

EN388:2003

331

3222

marimi

marimi

7-11

9-11

C995 COLDTEXT

C212 1474 CRYO INDUSTRIAL

Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388 şi EN 511

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 388 şi EN 511

Mănuşă cu palma din piele moale de capră,
dosul din material textil, manșeta reglabilă cu
velcro, captușeală ﬂeece.

Mănușă termoizolantă pentru protecție la
temperaturi extrem de joase de până la
-160˚C, în domenii de muncă cu gaze
licheﬁate. Variante: 30 cm cu manșetă
elastică, 40 cm cu manșetă largă, 50 cm cu
manșetă largă.
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MANUSI DE PROTECTIE
protectie frig

EN388:2003

245

MANUSI DE PROTECTIE
protectie caldura

EN388:2016

X1XXXX

C037 1053 HOT
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388 şi EN 407

31XXXX

EN388:2003

EN388:2003

EN388:2003

2241

1242

X34X

marimi

marimi

marimi

7-10

Mănușă antitermică tricotată din nailon, strat interior bumbac
pentru confort sporit, manşetă elastică.

C038 1054 STRONG
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388 şi EN 407

C031 1050 LIGHT
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388 şi EN 407

8-10

C921 UNKEV2

X1XXXX

7-10

Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388 şi EN 407

Mănușă antitermică tricotată din ﬁr Kevlar, manşetă elastică,
permite un simţ tactil foarte bun.

Mănușă antitermică tricotată din ﬁr Kevlar, manşetă elastică,
fără degete, permite un simţ tactil foarte bun.

X2XXXX

X1XXXX

X2XXXX

EN388:2003

EN388:2016

EN388:2016

4341

4111X

4343B

marimi

marimi

marimi

7-10

Mănușă antitermică tricotată din ﬁbre mixte, tricot buclat,
manşetă elastică. Rezistență bună la abraziune și protecție la
căldură de contact. Protecție la tăiere nivel 3.

246

NOU

2241X

C882 TEMPDEX-710
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388 şi EN 407

7-11

Mănușă tricotată din ﬁbre sintetice, impregnată cu nitril,
textură nisipoasă și picouri PVC, pentru priză mai bună.
Rezistență excelentă la abraziune, protecție la temperatura de
contact până la 100°C, potrivită pentru medii moderat
uleioase.

C884 TEMDEX-PLUS-720
Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388 şi EN 407

7-11

Mănușă tricotată din ﬁbre sintetice, impregnată cu nitril,
textură nisipoasă și picouri PVC, pentru priză mai bună.
Rezistență excelentă la abraziune, protecție la temperatura de
contact până la 250°C, potrivită pentru medii uleioase.
Protecție la tăiere nivel 3.

4343XX

43432X

EN388:2003

EN388:2003

2443

2443

2541

marimi

marimi

marimi

universal

C436 4740 KEVAR

universal

C033 1051 MERCUR

universal

Palmare de protecţie antitermice cat. III
conform EN 388 şi EN 407

Palmare de protecţie antitermice cat. III
conform EN 388 şi EN 407

Mănușă de protecție
conform EN 388 și EN 407

Palmare antitermice din Kevlar, cu căptușeală din straturi
multiple din bumbac, lungime 30 cm, protecţie până la 350˚C
temperatură de contact.

Palmare antitermice din Kevlar, cu căptușeală din straturi
multiple din bumbac, lungime 40 cm, protecţie până la 350˚C
temperatură de contact.

Mănușă antitermică, tricotată, tricot gros Kevlar, strat interior
din bumbac pentru confort sporit, manșetă elastică, bună
rezistenţă mecanică, rezistenţă până la 350˚C temperatură de
contact, protecţie la tăiere, nivel 5.

NOU

X2XXXX

X2XXXX

C040 1057 TERMIC

4341XX

EN388:2003

EN388:2016

EN388:2003

3232X

3242

2241B

2241

2542

marimi

marimi

marimi

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 388 şi EN 407

NOU

EN388:2016

9-10

Mănușă antitermică, din țesătură specială, impregnată cu
cauciuc nitrilic, lungime 35 cm, cu interior de poliester nețesut,
pe palmă și pe dosul palmei. Stratul de nitril ajută la protecția
împotriva abraziunii, tăieturilor și găuririi. Aceste mănuși
asigură o priză excelentă pe suprafețe uscate și uleioase.
Temperatura de contact până la 250˚C.
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C410 42-474 CRUSADER FLEX
Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 388 şi EN 407

8-10

Mănușă antitermică, din țesătură specială, impregnată cu
cauciuc nitrilic, rezistenţă superioară la tăieturi şi abraziune,
protecţie la temperatura de contact până la 200˚C. Priză bună
pe suprafeţe uscate şi uleioase, lungime 33 cm.

C035 1052 COMAHOT
Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 388 şi EN 407

EN388:2003

MANUSI DE PROTECTIE
protectie caldura

C419 4730 KEVLAR

4343XX
EN388:2003

11

Mănușă antitermică din țesătură specială din bumbac și ﬁbre
aramidice, ﬂaușată, prezintă excelente proprietăţi faţă de
transferul de căldură rezultată de la ﬂacără, protecţie la
temperatura de contact până la 350˚C; lungime 31 cm.
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MANUSI DE PROTECTIE
protectie sudura

248

EN12477
Tip A
EN388

3124

NOU

312X3X

marimi

marimi

universal

10.5

C951 44-3006LB

C305 1800 SUDOR

Protecţie aluminizată pentru mână

Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388, EN 407 şi EN 12477

Protecție pentru mână împotriva căldurii
mari. Șpalt de vită la interior, material din ﬁbră
aluminizată la exterior. Extra-rezistentă la
căldură.

Mănușă pentru sudură integral din piele şpalt
bovină, dublură în palmă, pe degetul mare şi
degetul arătător, lungime 35 cm.

EN388

EN12477
Tip A

EN388

2111X

3133

41324X

413X4X

marimi

marimi

10

10

C311 1802 ARGON

C313 1803 KOMBI

Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388 şi EN 407

Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388 şi EN 12477

Mănușă pentru sudură în argon, din piele
ovină, manşeta din şpalt bovină, lungime 35
cm.

Mănușă pentru sudură cu 5 degete, palma şi
degetul mare din piele box bovină, faţa şi
manşeta din şpalt bovine, lungime 35 cm.

EN12477
Tip A

EN388

EN388

2134

3234

312X3X

423X3X

marimi

marimi

10.5

10.5

C308 1801R WELDER

C306 1801K WELDER KEVLAR

Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388, EN 407 şi EN 12477

Mănușă de protecţie cat. II
conform EN 388, EN 407 şi EN 12477

Mănușă pentru sudură, integral din piele şpalt
bovină, căptușeală bumbac, lungime 35 cm.

Mănușă pentru sudură, integral din piele
şpalt bovină, căptușeală bumbac, cu dublură
din șpalt la baza degetului mare, cusută cu
aţă Kevlar, lungime 35 cm.

EN388:2003 EN388:2016

4133

EN388

4121A

3243

EN 407

NOU

EN12477
Tip A

413X4X

EN12477
Tip A

413X4X

marimi

marimi

10

10

C453 48-216 EDGE

C413 43-216 WORKGUARD

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 388, EN 407 şi EN 12477

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN 388, EN 407 şi EN 12477

Mănușă din piele şpalt bovină, interior
bumbac ﬂauşat, cusută cu aţă aramidică,
lungime 36cm. Pentru solicitări intense şi
aplicaţii incluzând sudură, exploatare utilaje,
lucru în medii cu risc de căldură, stropire cu
metal topit.

Mănușă din piele şpalt bovină, interior tricot,
cusută cu aţă Kevlar, palma ranforsată.
Lungime 41 cm. Pentru aplicaţii incluzând
sudură, exploatare utilaje, lucru în medii cu
risc de căldură, stropire cu metal topit.
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MANUSI DE PROTECTIE
pompieri
protectie caldura
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EN388:2003

EN388:2003

1443

4443

412323

4444XX

marimi

marimi

universal

10.5

C403/ C405 03K ALUGLOVES

C430 4734-P-30

Manuşi cu 5 degete din ﬁbra aramidica
aluminizata cat. III conform EN 388 și EN 407

Palmare de protecţie antitermice cat. III
conform EN 388 şi EN 407

Mănușă din ﬁbră aramidică aluminizată, cu
rezistență ridicată împotriva căldurii si
abraziunii. Lungime 28 cm / 38 cm.

Palmare antitermice din țesătură PBI,
căptușeală termoizolantă. Bună rezistență
împotriva tăieturilor, protecţie termică pâna la
800˚C. Lungime 30 cm.

EN 469

EN 469

marimi

marimi

8-12

8-12

C408 4011FF

C409 4012FF

Mănușă de protecție pentru pompieri
conform EN388, EN407, EN 469

Mănușă de protecție pentru pompieri
conform EN388, EN407, EN 469

Mănușă protecție pompieri. Palma din piele
șpalt bovină impregnată și rezistentă la
căldură, fața mănușii din NOMEX, membrană
impermeabilă GORETEX în interior și
căptușeală Kevlar. Manșeta din piele șpalt
bovină cu inel și carabină lateral.

Mănușă protecție pompieri, piele rezistentă la
căldură, impregnată special. Rezistență la
tăiere, înțepare. Simț tactil excelent. Formă
anatomică, protecție la impact. Fața&manșeta
NOMEX, căptușeala Kevlar, membrană
GORETEX.

NOU

EN 381-7

20 m/s

20 m/s

EN388:2003

EN388:2003

3122

NOU

3122

marimi

marimi

12

8-12

C765 KM1509500 FOREST

C996 2SA4 SIP

ă
Mănușă de protecție pentru lucrul cu
motoﬁerăstrău cu lant conform EN381

Mănușă de protecție pentru lucrul cu
motoﬁerăstrău cu lant conform EN381

Mănușă protecție pentru lucrul cu ﬁerăstrău
cu lanț. Zonă palmară din piele șpalt bovină.
Mănușa stângă, cu protecție anti-ﬁerăstrău cu
lanț. Protecție suplimentară la unghii și
articulația
pumnului.
Zonă
palmară
ranforsată.

Mănușă protecție pentru lucrul cu ﬁerăstrău cu
lanț, din piele hidrofobă. Ambele mâini cu
protecție anti-tăiere ﬁerăstrău cu lanț. Dublură
din piele pe partea superioară a mâinii.
Cusătură cu ﬁre aramidice.

Cod nou
Articol

C454

C456

C463

C468

C474

483

484

485

486

487

Clasa (cf.EN 60903)

00

0

1

2

3

EN 60903
IEC 60903

Lungime (mm)

360

360

360

360

360

marimi

Grosime maximă (mm)

1,1

1,6

2,1

2,9

3,5

Tensiune de utilizare (kV)

0,5

1

7,5

17

26,5

Tensiune de probă (kV)

2,5

5

10

20

30

Categorie

RC

RC

RC

RC

RC

8-12
ELSEC

MANUSI DE PROTECTIE
forestieri
electroizolatoare

EN 381-7

Manuşi de protecţie electroizolante cat. III
conform EN 60903
Mănuşi de protecţie electroizolante, din latex
natural, formă anatomică, lungime 36 cm, 5
clase de protecţie, categoria RC, fabricaţie
Polonia.
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MANUSI DE PROTECTIE
electroizolante
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ACCESORII ELECTROVOLT

EN 60903
IEC 60903

COD

NUME

PRODUS

C997

RGX-MC

Manuşi de
protecţie cat. I

Mănuşi tricotate din bumbac, fără degete,
ambidextre.

C998

RGX-FT

Sticlă cu talc

Sticlă cu talc, 100 ml, Luzenac 2 pentru
asigurare confort în utilizare.

C999

RGX-VP

Tester
pneumatic

Veriﬁcă integritatea mănuşilor înainte de
utilizare, la mănuşile de clasa 00 si 0.

1C00

RGX-SAC

Ambalaj
transport

Utilizat pentru transportul şi depozitarea
mănuşilor la punctele de intervenţie. Din
material textil impermeabil. Se poate ataşa la
curea. Dimensiuni: 180x450x70 mm.

1C01

RGX-CP

Cutie
depozitare

Utilizată pentru depozitarea mănuşilor în
conditii optime. Recomandată pentru
mănuşile de clase 00 şi 0. Confecţionată din
plastic injectat, mică şi robustă. Dimensiuni:
160x420x46 mm

1C02

RGX-SG

Manuşi de
protecţie cat. II

Mănuşi din piele, pentru protecţia mecanică a
mănuşilor
electroizolante,
în
timpul
intervenţiei.

SPECIFICATII TEHNICE

marimi

8-12
ELECTROVOLT
Manuşi de protecţie electroizolante cat. III
conform EN 60903
Mănuşi de protecţie electroizolante din latex
natural, formă anatomică, lungime 36 cm,
clase de protecţie 00,0,1,2,3. Clasa 4 - lungime
41 cm, fabricaţie Franţa.

Cod nou
Articol
Clasa (cf.EN 60903)

C543
683
00

C545
684
0

C549
685
1

C550
686
2

C552
687
3

C559
688-41
4

Lungime (mm)
Grosime maximă (mm)
Tensiune de utilizare (kV)
Tensiune de probă (kV)
Categorie

36
1,1
0,5
2,5
AZC

36
1,6
1
5
AZC

36
2,1
7,5
10
RC

36
2,9
17
20
RC

36
3,5
26,5
30
RC

41
4,2
36
40
RC

NOU

EN388:2003

NOU

EN 60903
IEC 60903

EN 60903
IEC 60903

marimi

marimi

8-12

8-12

FLEX&GRIP

FLASH&GRIP

Manuşi de protecţie electroizolante cat. III
conform EN 60903

Manuşi de protecţie electroizolante cat. III
conform EN 60903 si EN 61482-1-2 clasa 2

Mănuşi de protecţie electroizolante, din
material compozit, formă anatomică, lungime
41 cm. Nivelul de rezistenţă mecanică al
acestor mănuşi permite lucrul fără protecţie
suplimentară, cu mănuşi de piele deasupra.
Stratul exterior are excelente proprietăţi
aderente. 6 clase de protecţie: 00,0,1,2,3,4;
categoria RC. Fabricaţie Franţa.

Mănuşi de protecţie electroizolante, din
material compozit, pentru utilizare împotriva
arcului electric, lungime 41 cm. Nivelul de
rezistenţă mecanică al acestor mănuşi
permite lucrul fără protecţie suplimentară, cu
mănuşi de piele deasupra. Stratul exterior
are excelente proprietăţi aderente. 4 clase de
protecţie: 0,2,3,4; categoria RC. Fabricaţie
Franţa.

Cod nou
C544
C548
1C06
C551
C558
C560
Articol
683FG-36 684FG-41 685FG-41 686FG-41 687FG-41 688FG-41
2
3
4
Clasa (cf.EN 60903)
00
0
1
Lungime (mm)
36
41
41
41
41
41
Grosime maximă (mm)
1,9
2,3
2,8
3,3
3,6
4,2
Tensiune de utilizare (kV)
0,5
1
7,5
17
26,5
36
Tensiune de probă (kV)
2,5
5
10
20
30
40
Categorie
RC
RC
RC
RC
RC
RC
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Cod nou
1C07
1C08
1C09
1C10
684AFG-41 686AFG-41 687AFG-41 688AFG-41
Articol
Clasa (cf.EN 60903)
0
2
3
4
Lungime (mm)
41
41
41
41
Grosime maximă (mm)
2,3
3,3
3,6
4,2
Tensiune de utilizare (kV)
1
17
26,5
36
Tensiune de probă (kV)
5
20
30
40
Categorie
RC
RC
RC
RC

MANUSI DE PROTECTIE
electroizolatoare

IEC 61482-1-2
EN388:2003
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MANUSI DE PROTECTIE
speciale taiere
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EN 1082-1

EN 1082-1

C225 1519 STEEL

C226/C227

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN1082/1

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN1082/1

Accesoriu ﬁxare manusi

Mănușă confecţionată din zale oţel inox, diametrul ochiurilor
de 4 mm, lungime 24 cm. Manşetă din material textil. Oferă
protecție specială la tăiere. Marimi: XXS (manşetă maro); XS
(manşetă verde); S (manşetă albă); M (manşeta roşie); L
(manşetă albastră); XL (manşetă portocalie); XXL (manşetă
violet).

Mănușă confecţionată din zale oţel inox, diametrul ochiurilor
de 4 mm, lungime 24 cm. Manşeta 80 mm. Oferă protecție
specială la tăiere. Varianta STEEL II: manşeta 190 mm.

Un sistem exclusiv creat pentru reglarea mănușii și
îmbunătățirea dexterității operatorului, din PU de culoare
albastră.

NOU

EN 1082-1

C228 1523

1520/1522 STEEL I/STEEL II

NOU

EN 1082-1

1C03 1519PU STEEL PU

1C04 1520PU STEEL PU I

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN1082/1

Mănușă de protecţie cat. III
conform EN1082/1

Mănușă confecţionată din zale oţel inox, diametrul ochiurilor
de 4 mm, lungime 24 cm. Manşetă din poliuretan. Oferă
protecție specială la tăiere. Marimi: XXS (manşetă maro); XS
(manşetă verde); S (manşetă albă); M (manşeta roşie); L
(manşetă albastră); XL (manşetă portocalie); XXL (manşetă
violet).

Mănușă confecţionată din zale oţel inox, diametrul ochiurilor
de 4 mm, lungime 24 cm. Manşeta 80 mm. Manşetă din
poliuretan. Oferă protecție specială la tăiere.

CASTI
DE PROTECTIE

256
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CASTI DE PROTECTIE
casti de protectie pentru uz general

tehnologie
un disc cu senzori UV, amplasat

380

258

incorporează

3D05 G3000 UVICATOR

D223 G2000 UVICATOR 2676

Culori:

Culori:

Cască de protecție cu sistem de ﬁxare rotiță
conform EN 397

Cască de protecţie conform EN 397

Sistem combinat de protectie a capului si fetei, Dielectric

G3000* cu sistem de ventilaţie, rezistență la temperaturi
reduse -30 °C și metal topit MM. Sistem de ﬁxare cu rotita.
Material: ABS rezistent la radiații UV. Greutate calotă: 360 g.
Dimensiune: 54–62 cm. Indicator uvicator.

G2000* rezistență la temperaturi reduse -30 °C, la deformare
laterală LD și metal topit MM. Material: ABS rezistent la radiații
UV.Greutate calotă: 340 g. Dimensiune: 54–62 cm. Indicator
uvicator. Disponibilă în varianta cu prindere cu rotiță sau cu
prindere în puncte.

Sistemul combinat dielectric 3M este proiectat special pentru
activități electrice. Toate componentele metalice sunt izolate
iar vizorul este aprobat conform EN 166:2001 inclusiv pentru
cerințele de rezistență împotriva arcului electric de scurtcircuit.
Componente: casca 3M™ G3001 (1000V), viziera 3M™ V4KK,
antifoane externe 3M™ PELTOR™ H31P3E. Aprobat pentru
1000Vac (EN 50365).

4D82 G3001 Dielectric

NOU
D229 G2001 2677

3D18 H700

Culori:

Culori:

Cască de protecţie conform EN 397

Cască de protecţie conform EN 397

Sistem combinat de protectie a capului si a fetei, Silvicultura.

G2001* rezistență la acțiunea arcului elelctric de scurtcircuit,
rezistență la temperaturi reduse -30 °C, la deformare laterală LD
și metal topit MM. Material: ABS rezistent la radiații UV.Greutate
calotă: 340 g. Dimensiune: 54–62 cm. Indicator uvicator. Aprobat
pentru 1000Vac (EN 50365).

Disponibilă cu sistem de ajustare în puncte sau rapid, în
varianta cu/fără ventilație. Harnașamentul pentru cap poate ﬁ
rotit la 180 ° pentru a purta casca "spate în față". rezistență la
temperaturi reduse -30°C. Cozoroc scurt pentru o mai bună
vizibilitate în sus. Permite atașarea la cască a antifoanelor
externe 3M Peltor. Marimi: 52-62 cm.

Sistem combinat pentru silvicultură 3M. Asigură protecție
eﬁcace pentru cap, față și urechi. Componente: cască 3M
G3000, antifoane externe H510P3, viziera din plasă oțel
inoxidabil V4JK.
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CASTI DE PROTECTIE
casti de protectie pentru uz general

NOU

4D83 G3000 Forestier
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CASTI DE PROTECTIE
casti de protectie pentru uz general

260

D257 2687 LEO ASAMBLATA

D258 2688 LEO NEASAMBLATA

D230 2678 ADAM

D233 2680 INAP MASTER

Culori:

Culori:

Culori:

Culori:

Cască de protecţie conform EN 397

Cască de protecţie conform EN 397

Cască de protecţie conform EN 397

Cască de protecţie conform EN 397

Calotă din HDPE. Suspensie din polietilenă cu
ﬁxare în 6 puncte. Bandă antitranspiraţie din
burete. Sloturi accesorii: 30 mm. Rezistentă la
temperatură: -20°C până la + 50°C; Mărimi:
52 - 62 cm.

Calotă din HDPE. Suspensie din polietilenă,
cu ﬁxare în 6 puncte. Bandă antitranspiraţie,
din burete. Sloturi accesorii: 30 mm.
Rezistentă la temperatură: -20°C până la +
50°C. Mărimi: 52 - 62 cm.

Calotă din HDPE. Suspensie din polietilenă,
cu ﬁxare în 6 puncte. Bandă antitranspiraţie,
din burete. Greutate calotă: 340 g fără
accesorii. Sloturi accesorii: 30 mm. Rezistență
la temperaturi: -10°C până la + 50°C. Mărimi:
52 - 62 cm.

Calotă din polietilenă. Suspensie din
polietilenă, cu ﬁxare în 6 puncte. Bandă
antitranspiraţie, din material textil moale.
Greutate calotă: 255 g. Sloturi accesorii: 30
mm. rezistență la temperaturi: -20°C... +50°C.
Mărimi: 51-64 cm.

D243 2681 INAP DEFENDER

D266 2694 ROCKMAN

D268 2694DR ROCKMAN

D273 2694TXD ROCKMAN

Culori:

Culori:

Culori:

Culori:

Cască de protecţie conform EN 397

Cască de protecţie conform EN 397

Cască de protecţie conform EN 397

Cască de protecţie conform EN 397

Calotă din polietilenă. Protecţie sporită
pentru ceafă. Suspensie din bandă textilă, cu
ﬁxare în 4 sau 6 puncte. Bandă
antitranspiraţie din material textil moale.
Greutate calotă: 255 g. Sloturi accesorii: 30
mm. Rezistență la temperaturi: -30°C...
+50°C. Mărimi: 51-64 cm. Aprobat pentru
1000Vac (EN 50365). Certiﬁcare FPA.

Calotă din polietilenă. Protecţie sporită
pentru ceafă. Suspensie din polietilenă, cu
ﬁxare în 6 puncte. Bandă antitranspiraţie din
material textil moale. Greutate calotă: 325 g.
Sloturi accesorii: 30 mm. Rezistență la
temperatură: -30°C... +70°C. Mărimi: 53-62
cm.

Calotă din polietilenă. Protecţie sporită
pentru ceafă, dispozitiv de reglare rapidă şi
suspensie din plastic. Fixare în 6 puncte.
Bandă antitranspiraţie din material textil
moale. Greutate calotă: 325 g. Sloturi
accesorii: 30 mm. Rezistenţă la temperatură:
-30°C... +70°C. Marimi: 53-62 cm.

Calotă din polietilenă. Protecţie sporită
pentru ceafă. Dispozitiv de reglare rapidă şi
suspensie textilă cu ﬁxare în 6 puncte. Bandă
antitranspiraţie din material textil moale
Greutate calotă: cca. 315 g. Sloturi accesorii:
30 mm. Rezistență la temperatură: -30°C...
+70°C. Mărimi: 53-62. Accesorii opţionale:
ochelari încorporaţi.

D206 2670 INAP PCG

D222 2675 INAP PROFILER

Culori:

Culori:

Cască de protecţie conform VDE pentru
electricieni

Cască de protecţie pentru locuri de muncă
cu temperaturi înalte, conform EN 397

Cască de protecţie pentru alpinism
industrial şi utilitar conform EN 397

Calotă din polietilenă. Suspensie din polietilenă, cu ﬁxare în 6
puncte. Bandă antitranspiraţie din piele moale. Greutate calotă:
255 g. Sloturi accesorii: 30 mm. Rezistență la temperatură:
-20°C... +50°C. Mărimi: 51-64 cm. Aprobat pentru 1000Vac (EN
50365).

Calotă din ﬁbră de sticlă+policarbonat. Suspensie din bandă
textilă, cu ﬁxare în 6 puncte. rezistență la picături de metal topit
MM. Bandă antitranspiraţie din piele. Rezistență la
temperatură: -30°C ... +150°C. Greutate calota: 370 g. Mărimi:
51-64 cm. Aprobat pentru 1000Vac (EN 50365). Cat.III.

Calotă din polietilenă. Suspensie din bandă textilă, cu ﬁxare în 6
puncte. Bandă antitranspiraţie din material textil moale.
Greutate calotă: 250 g. Sloturi accesorii: 30 mm. rezistență la
temperatură: -20°C ... +50°C. Mărimi: 51-64cm. Curelusa de
prindere in 4 puncte inclusă.

Șapcă de protecție cu
cozoroc conform EN 812

D460 5050.19 CASCA POMPIERI

D324 2902 ECO FORESTIER

Culori:

Culori:

Cască de protecție pentru pompieri
conform EN 443:2008
Confecționată din polimer de înaltă calitate; rezistentă la
temperaturi extreme. Curelușă cu prindere în 3 puncte din
Nomex®. Ochelari de protecție și vizor rabatabil încorporat,
protecţie pentru ceafă. Mărimi 52-64 cm.
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Cască de protecţie pentru sistem
forestier standard conform EN 397
Sistem de protecție combinat pentru silvicutori. Cască de
protecție cu suspensie din plastic și găuri pentru ventilați. Vizor
de protecție din plasa de otel și antifoane cu SNR = 28db.

5D03 9554 HARDCAP
GRI/ROȘU

5D04 9654 HARDCAP
GRI/ROȘU | BLEUMARIN/BLEU

5D05 9754 HARDCAP
GRI/ROȘU | NEGRU/PORTOCALIU

Calotă interioară protectoare
din HDPE. Șapcă de protecție
cu design modern, sportiv,
performant şi confortabil.
Nivel de protecție superior
produselor similare: peste
performanțele impuse de
EN812 rev. 2001, oferind
protecție
pentru
toată
suprafața capului. Ventilație
excelentă: 12 oriﬁcii de
ventilație plus suprafețe
textile tip plasă. Partea
exterioară poate ﬁ spălată,
ﬁind detașabilă de pe calotă.
Bandă moale antitranspirație;
paspoal reﬂectorizant; sistem
rapid de ajustare, manevrabil
cu o singură mână.

CASTI DE PROTECTIE
casti de protectie pentru aplicatii speciale

D218 2674 INAP ELECTRO
Culori:
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CASTI DE PROTECTIE
viziere atasabile

D250 2682U-VIZ

D697 607A70100 UNIVET

D699 607A9 UNIVET

D207 2671 BOCHUMER BRILLE

Vizieră de protecție cu prindere pe cască
conform EN 166

Vizieră de protecție pentru electricieni

Vizieră de protecție rezistentă la radiații
infraroșii

Vizieră de protecţie cu prindere pe cască
pentru metalurgişti conform EN 166

Vizieră din policarbonat injectat. Culoare
verde IR5, auriu oglindă. Dimensiuni
395x240x2mm.
Rezistență
la
radiații
infraroșii, metale topite, caldură radiantă,
sudură, impact mecanic.

Vizieră: plasă metal antireﬂex. Dimensiune:
cca. 200 x 300 mm. Se utilizează împreună cu
articolul 2671 S - Suport pentru vizieră și
art.2671 - Filtru de protecție împotriva
radiațiilor termice.

Vizieră
din
policarbonat.
Culoare
transparentă.
Protecție
împotriva
substanțelor chimice și impact mecanic.
Dimensiuni 395x200x 1 mm.

Vizieră din policarbonat injectat. Culoare
transparentă. Dimensiuni 395x240x2mm.
Rezistență la impact mecanic, metale topite,
scurt circuit, radiaţii UV. K-protecție
antizgâriere. Cat.III .

D211 2671S
Suport pentru vizieră BOCHUMER BRILLE
Material: aluminiu. Arc de prindere: oțel. Se
utilizează împreună cu articolul 2671 - Vizieră
de protecție.

D214 2672-8 ATHERMAL
Accesoriu pentru 2671
Filtru de protecție pentru BOCHUMER BRILLE
conform EN 166.

D249 2682U-S

Suport pentru vizieră 2682U-VIZ

Suport rabatabil. Compatibil cu majoritatea
tipurilor de cască.
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D689 606040000

D690 60605

D217 2672-0-9 OGLINDA

Suport pentru vizieră de electricieni

Suport pentru vizieră, rezistentă la
metale topite 607A9

Accesoriu pentru 2671
Filtru de protecție, cu "foiță de aur", pentru
BOCHUMER BRILLE conform EN 166.

4D84 60501

D416 4113 GRINDER

D402 4111 VISIO

Suport vizieră cu prindere pe cap

Vizieră de protecţie cu prindere pe cap
conform EN 166, EN 167, EN 170

Vizieră de protecţie cu prindere pe cap
conform EN 166

Semicalota HDPE. Sistem de ﬁxare în trepte în functie de marimea capului.
Marimi 53-61. Compatibil cu vizierele de la pagina anterioară.

Semicalota HDPE. Sistem de ﬁxare în trepte, în
funcție de mărimea capului. Piesa de la baza
vizierei asigură o protecție eﬁcientă împotriva
stropilor și a particulelor provenite din direcție
inferioară față de poziția capului.

Semicalotă:
HDPE.
Vizieră:
policarbonat.
Dimensiune vizieră: 230x300x1 mm; Mărimi: 51-62
cm, greutate redusă. Sistem de ﬁxare în trepte în
funcţie de mărimea capului. Protecţie eﬁcientă
împotriva stropilor de substanţe chimice şi
impactului cu particule solide de joasă şi medie
energie.

D047 1415

Curelușă de ﬁxare din piele pentru cască de
protecție

D053 1417DE
Curelușă de ﬁxare pentru cască de protecţie

CASTI DE PROTECTIE
viziere si accesorii

NOU

Confecționată din material textil. Ajustabilă prin intermediul unei catarame.

D052 1417
Cureluşă de ﬁxare suport în formă de cupă
peste bărbie, pentru cască de protecţie
Confecţionată din chingă textilă elastică, dotată cu suport în formă de cupă peste
bărbie. Se detasează automat în cazul aplicării unei forme între 150-250 N.
Compatibilă cu majoritatea căstilor de pe piață, datorită sistemului de atașare.
Ajustabilă prin intermediul unei catarame.

magazin.renania.ro

D054 1418

Curelușă de ﬁxare pentru cască de
protecție in Y
Confecționată din material textil, cu prindere
in 4 puncte
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SUDURA

Masti de sudura si accesorii 3M™Speedglass™

masti de sudura si accesorii

Mască de sudură 3M™ Speedglas™ 9100
COD

Descriere

50 11 05
50 11 15
50 11 25
50 18 05
50 18 15
50 18 25
50 18 26

Mască de sudură Speedglas 9100 fară protecţie laterală, cu ﬁltru 9100V.
Mască de sudură Speedglas 9100 fără protecţie laterală, cu ﬁltru 9100X.
Mască de sudură Speedglas 9100, fără protecţie laterală, cu ﬁltru 9100XX.
Mască de sudură Speedglas 9100 fară protecţie laterală, cu ﬁltru 9100V.
Mască de sudură Speedglas 9100 cu protecție laterală și ﬁltru 9100X.
Mască de sudură Speedglas 9100 cu protecție laterală și ﬁltru 9100XX.
Mască de sudură Speedglas 9100 cu protecție laterală și kit ﬁltru de sudură
9100XXi (include ﬁltru și mască frontală pentru 9100XXi).

50 18 26

53 60 00
53 62 00

16 80 15

54 18 25

COD

Descriere

54 18 05
54 18 15
54 18 25

Mască de sudură Speedglas 9100 FX cu protecţie laterală şi ﬁltru 9100V.
Mască de sudură Speedglas 9100 FX cu protecţie laterală şi ﬁltru 9100X.
Mască de sudură Speedglas 9100 FX cu protecţie laterală şi ﬁltru 9100XX.
16 90 06

53 60 00
53 62 00
53 20 16

89 10 14

16 80 15

54 18 90
53 20 00
50 11 90
50 18 90*
53 61 00
42 20 00

50 00 05
52 60 00 50 00 15
52 70 01 50 00 25
52 70 70 50 00 26
COD
16 80 15
16 90 05
16 90 10
16 91 00
17 10 20
17 10 21
17 10 22
17 10 23
17 10 24
42 20 00
50 00 05
50 00 15
50 00 25
50 00 26
50 01 26
50 11 00
50 11 90
50 18 00
50 18 90*

50 11 00 / 50 18 00

17 10 20
17 10 21
17 10 22
17 10 23
17 10 24

52 80 05
52 80 06
52 80 07
52 80 15
52 80 16
52 80 17
52 80 25
52 80 26
52 80 27

53 30 00

50 00 26 53 21 00

54 05 00

52 30 01

53 61 00

53 20 15*

53 30 00

50 01 26
53 10 00

16 91 00

54 18 00

42 20 00
53 10 00

16 90 05
16 90 10
52 60 00
52 70 01
52 70 70
COD

Descriere

Bandă antitranspiraţie Comfort
Protecție cap, neagră
Protecţie gât, neagră
Glugă, neagră / gri.
ACCESORII
Lentile, grad mărire 1.0.
ŞI PIESE DE
Lentile, grad mărire 1.5.
SCHIMB
Lentile, grad mărire 2.0.
Lentile, grad mărire 2.5.
Lentile, grad mărire 3.0.
Baterie.
Fitru sudură Speedglas 9100V, nuanţe variabile 5, 8, 9 - 13
Filtru sudură Speedglas 9100X, nuanţe variabile 5, 8, 9 - 13
Filtru sudură Speedglas 9100XX, nuanţe variabile 5,8,9 - 13
Filtru sudură Speedglas 9100XXi, nuanţe varibile 5, 8, 9 - 13
Kit ﬁltru sudură Speedglas 9100 XXi (include noua “faţă” argintie şi ﬁltru
Cască sudură fără protecţie laterală, cu bandă pentru cap
Cască sudură fără protecţie laterală, fără bandă pentru cap, cu faţă argintie
Cască sudură cu protecţie laterală şi bandă pentru cap, cu faţă argintie.
Cască sudură cu protecţie laterală, fără bandă pentru cap.

* Folosiţi codul 50 18 90 când sunt necesare noile protecţii laterale
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Mască de sudură 3M™ Speedglas™ 9100 FX

52 60 00
52 70 01
52 70 70
52 80 05
52 80 06
52 80 07
52 80 15
52 80 16
52 80 17
52 80 25
52 80 26
52 80 27
53 10 00
53 20 00
53 20 15
53 21 00
53 30 00
53 60 00
53 61 00
53 62 00

Cască exterioară standard
Protecţie exterioară super-rezistentă la zgărieturi
Protecţie exterioară rezistentă la căldură.
Protecţie interioară pentru ﬁltru 9100V. Dim. ﬁltru 117x50
Protecţie interioară + 1 nuanţă pentru ﬁltrele 9100V.
Protecție interioară + 2 nuanţe pentru ﬁltrele 9100V.
Protecţie interioară pentru ﬁltru 9100X 5buc. Dim. 117x51
Protecţie interioară + 1 nuanţă pentru ﬁltru 9100X.
Protecţie interioară + 2 nuanţe pentru ﬁltru 9100X.
Protecţie interioară pentru ﬁltru 9100XX 5 buc. Dim. 117x77
Protecţie interioară + 1 nuanţă pentru ﬁltru 9100XX.
Protecţie interioară + 2 nuanţe pentru ﬁltru 9100XX.
Suport pentru baterii.
Faţă argintie termo-reﬂectivă.
Protecţie pentru protecţia laterală.
Faţă argintie rezistentă la căldură pentru kitul ﬁltrului 9100XXi
Ans. bandă pentru cap Speedglas 9100 cu părţi componente
Mecanism pivotare stânga - dreapta.
Bandă pentru cap partea frontală.
Bandă pentru cap, spate.

16 08 15
16 90 06
16 90 07
16 90 10
16 91 00
17 10 20
17 10 21
17 10 22
17 10 23
17 10 24
42 20 00
50 00 05
50 00 15
50 00 25
50 00 26
52 30 01
52 60 00
52 70 01
52 70 70
52 80 05

50 00 05
50 00 15
50 00 25
50 00 26

52 80 05
52 80 06
52 80 07
52 80 15
52 80 16
52 80 17
52 80 25
52 80 26
52 80 27

16 91 00
16 90 07

17 10 20
17 10 21
17 10 22
17 10 23
17 10 24

16 90 10

Descriere

Bandă anti-transpiraţie comfort.
Protecţie cap (mică).
Protecţie cap (mare).
Protecţie gât, neagră.
ACCESORII
Glugă, neagră / gri.
ŞI PIESE DE
Lentile, grad mărire 1.0.
SCHIMB
Lentile, grad mărire 1.5.
Lentile, grad mărire 2.0.
Lentile, grad mărire, 2.5.
Lentile, grad mărire 3.0.
Baterie
Filtru sudură Speedglas 9100V.
Filtru sudură Speedglas 9100X.
Filtru sudură Speedglas 9100XX.
Filtru sudură Speedglas 9100XXi.
Geam anti-aburire.
Protecţie exterioară standard.
Protecţie exterioară super-rezistentă la zgărieturi.
Protecţie exterioară rezistentă la căldură.
Protecţie interioară pentru ﬁltru 9100V. Dimensiuni ﬁltru 117x50

52 80 06
52 80 07
52 80 15
52 80 16
52 80 17
52 80 25
52 80 26
52 80 27
53 10 00
53 20 16
53 30 00
53 60 00
53 61 00
53 62 00
54 05 00
54 18 00
54 18 90
89 10 14

Protecţie interioară + 1 nuanţă pentru ﬁltrele 9100V
Protecție interioară + 2 nuanţe pentru ﬁltrele 9100 V.
Protecţie interioară pentru ﬁltru 9100X 5 buc. Dim. ﬁltru 117x61
Protecţie interioară + 1 nuanţă pentru ﬁltrul 9100X
Protecţie interioară + 2 nuanţe pentru ﬁltru 9100X.
Protecţie interioară pentru ﬁltru 9100XX. Dimensiuni ﬁltru 117x77
Protecţie interioară + 1 nuanţă pentru ﬁltrul 9100XX.
Protecţie interioară + 2 nuanţe pentru ﬁltrul 9100XX.
Suport pentru baterii.
Geam pentru protecţie laterală.
Ansamblu bandă pentru Cap Speedglas 9100 cu părţile componente
Mecanism pivotare, stânga - dreapta.
Bandă pentru cap, partea frontală.
Bandă pentru cap, spate.
Kit protecţie frontală.
Cască de sudură, fără ﬁltru, cu bandă pentru cap.
Cască de sudură, fără ﬁltru de sudură, fără bandă pentru cap.
Velcro pentru protecţia capului.

H-701N-VI

Descriere

75 11 01
75 11 11
75 11 11
75 11 20
75 12 20
75 16 20
75 17 20
75 18 20
75 19 20
75 20 20
75 21 20
75 22 20
75 24 20
75 25 20
75 26 20
75 27 20

Mască de sudură Speedglas 100 Black, include ﬁltru pasiv de umbrire 11.
Mască de sudură Speedglas 100 Black cu ﬁltru 100S - 10.
Mască de sudură Speedglas 100 Black cu ﬁltru 100S - 11.
Mască de sudură Speedglas 100 Black cu ﬁltru 100B.
Mască de sudură Speedglas 100 Blaze, cu ﬁltru 100V.
Mască de sudură Speedglas 100 Trojan Warrior cu ﬁltru 100V.
Mască de sudură Speedglas 100 Aces High cu ﬁltru 100V.
Mască de sudură Speedglas 100 Steel Rose cu ﬁltru 100V.
Mască de sudură Speedglas 100 Skull Jewels cu ﬁltru 100V.
Mască de sudură Speedglas 100 Wild`n`Pink cu ﬁltru 100V.
Mască de sudură Speedglas 100 Steel Eyes cu ﬁltru 100V.
Mască de sudură Speedglas 100 Xterminator cu ﬁltru 100V.
Mască de sudură Speedglas 100 Razor Dragon cu ﬁltru 100V.
Mască de sudură Speedglas 100 Ice Hot cu ﬁltru 100V.
Mască de sudură Speedglas 100 Raging Skull cu ﬁltru 100V.
Mască de sudură Speedglas 100 Future Combatant cu ﬁltru 100V.

75 11 90
75 12 90 77 20 00 16 75 20
75 16 90 77 20 01 16 76 00
16 80 00
75 17 90
16 80 10
75 18 90
16 80 12
75 19 90
75 20 90
75 21 90
75 22 90
75 24 90
75 25 90
75 26 90
16 40 09
75 27 90

70 60 00

75 25 20
77 20 00
77 20 01

42 20 00
77 60 00
77 70 00
77 70 70

75 00 10
75 00 11
75 00 20

42 80 00
42 80 20
42 80 40
12 60 00

Descriere

Protecţie interioară (90x110 mm) pentru ﬁltru pasiv 100.
Protecţie din piele pentru gât şi urechi.
Protecţie pentru cap neagră / gri.
Bandă anti-transpiraţie, mov.
Bandă anti-transpiraţie,mov.
Bandă anti-transpiraţie, piele.
Bandă anti-transpiraţie, bumbac ﬂeecy lung.
Bandă anti-transpiraţie, bumbac ﬂeecy scurt.
Protecţie pentru gât, neagră / gri.
Glugă neagră / gri.
Suport pentru lentile.
Lentile, grad mărime 1.0.
Lentile, grad mărire 1.5.
Lentile, grad mărire 2.0.
Lentile, grad mărire 3.0.
Baterie, pachet de 2.
Protecţie interioară.
Protecţie interioară.
Protecţie interioară.
Protecţie interioară +1 nuanţă.
Protecţie interioară +2 nuanţe.
Noa bandă pentru cap (sept. 2012) cu componente.
Părţile componente ale benzii pt. cap.

19 71 42
19 71 39

17 10 20 pana la 24

42 20 00

78 25 00

17 10 17*73 10 00

16 91 00

16 40 05
19 71 39
19 71 42
19 71 43
42 20 00
42 80 00
42 02 00
42 80 20
42 80 40
75 00 10
75 00 11
75 00 20

Protecţie pentru urechi şi gât din piele.
Şină pentru eliberarea rapidă a măştii de siguranţă.
Contacte din cauciuc pentru şina de eliberare rapidă.
Kit placă mascare pivot pentru măştile cu eliberare rapidă (QR).
Baterie.
Protecţie interioară.
Dimensiuni ﬁltru.
Protecţie interioară +1 nuanţă.
Protecţie interioară +2 nuanţe.
Protecţie baterie pentru ﬁltru sudură seria 100.
Filtru sudură Speedglas 100S-10, o singură nuanţă 10.
Filtru sudură Speedglas 100S -11 o singură nuanţă 11.

77 60 00 75 00 10 42 80 00
77 70 00 75 00 11 42 80 20 73 10 00
77 70 70 75 00 20 42 80 40
Ramă frontală, argintie.
Ramă frontală, neagră.
Protecţie exterioară, standard.
Protecţie exterioară, rezistentă la zgârieturi.
Protecţie exterioară, rezistentă la căldură.
Mască de sudură 100-QR fără şină eliberare rapidă, fără ﬁltru
sudură, fără cască de protecţie.
78 25 00 Mască de sudură 100-QR cu şină eliberare rapidă, fără ﬁltru
sudură, fără cască de protecţie.
78 25 20 3M Speedglass Welding Helmet 100-QR cu 3M Speedglas 100V
H-701N-VI Cască de protecție 3M H-701R (neventilată).
77 20 00
77 20 01
77 60 00
77 70 00
77 70 70
78 15 00

70 50 15
16 90 01

Mască sudură 3M™ 10V

75 11 00
COD

78 25 20

78 15 00

73 10 00
75 00 10
75 00 11
75 00 20
75 05 11
75 11 00
75 11 90
75 12 90
75 16 90
75 17 90
75 18 90
75 19 90
75 20 90
75 21 90
75 22 90
75 24 90
75 25 90
75 26 90
75 27 90
77 20 00
77 20 01
77 60 00
77 70 00
77 70 70

16 40 05

Protecţie baterie.
Filtru sudură Speedglas 100S-10, o singură nuanţă 10.
Filtru sudură Speedglas 100S-11, o singură nuanţă 11.
Filtru sudură Speedglas 100V, nuanţe varibile 8 - 12
Set pasiv pentru Speedglas 100: 110x90 mm ﬁltru pasiv 11
pentru sudură protecţie interioară şi exterioră(fără imagine)
Cască sudură 100, neagră, fără ﬁltru de sudură cu bandă pt. cap.
Cască sudură 100, neagră, fără ﬁltru de sudură fără bandă pt. cap.
Cască sudură 100, Blaze, fără ﬁltru de sudură, fără bandă pt. cap.
Cască sudură 100, Trojan Warrior, fără ﬁltru de sudură, fără bandă pt. cap.
Cască sudură Aces High, fără ﬁltru de sudură, fără bandă pt. cap.
Cască sudură 100, Steel Rose, fără ﬁltru de sudură, fără bandă pt. cap
Cască sudură 100, Skull Jewels, fără ﬁltru de sudură, fără bandă pt. cap.
Cască sudură 100, Wild n` Pink, fără ﬁltru de sudură, fără bandă pt. cap.
Cască sudură 100, Steel Eyes, fără ﬁltru de sudură, fără bandă pt. cap.
Cască sudură Xterminator, fără ﬁltru de sudură, fără bandă pt. cap.
Cască sudură 100, Razor Dragon, fără ﬁltru de sudură, fără bandă pt. cap.
Cască sudură 100, Ice Hot, fără ﬁltru de sudură, fără bandă pt. cap.
Cască sudură 100, Raging Skull, fără ﬁltru de sudură, fără bandă pt. cap.
Cască sudură 100, Future combatant, fără ﬁltru de sudură, fără bandă pt. cap.
Ramă Frontală, argintie.
Ramă Frontală, neagră.
Protecţie exterioară, standard.
Protecţie exterioară rezistentă la zgărieturi.
Protecţie exterioară, rezistentă la căldură.
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10 00 13
10 11 21
10 11 85
12 60 00
16 40 05
16 50 00
16 60 00
16 74 10
42 20 00
42 80 00
42 02 00
73 10 00

masti de sudura si accesorii

COD

12 60 00
16 40 05
16 40 09
16 75 20
16 76 00
16 80 00
16 80 10
16 80 12
16 90 01
16 91 00
17 10 17
17 10 20
17 10 21
17 10 22
17 10 23
17 10 24
42 20 00
42 02 00
42 80 00
42 80 20
42 80 40
70 50 15
70 60 00

SUDURA

Mască sudură 3M™ Speedglas™ 100-QR

Mască de sudură 3M™ Speedglas™ 100

Filtru de sudură 3M 10V cu întunecare 10 - 12.
Mască de sudură 3M cu bandă de ﬁxare pe cap şi ﬁltru de sudură 10V.
Mască de sudură 3M cu bandă de ﬁxare pe cap şi fără ﬁltru de sudură.
Protecţie exterioară.
Protecţie din piele pentru urechi şi gât (3 părţi).
Bandă de ﬁxare pe cap.
Piesele de schimb pentru banda de ﬁxare pe cap.
Bandă pentru frunte.
Baterie.
Protecţie interioară (43 x 91 mm).
Mască Protecţie.
Carcasă Baterie.
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masti de sudura

SUDURA

D019 3M 10V

D853 751120 SPEEDGLAS 100V

Mască de protecţie cu prindere pe cap şi geam
optoelectronic pentru sudură confrom EN 379

Mască de protecţie cu prindere pe cap şi geam
optoelectronic pentru sudură conform EN 379

Oferă protecţie permanentă (echivalentul gradului 12 de

Sursă de curent: 2 baterii x CR2032. Timp de reacție la impuls

întunecare) împotriva razelor periculoase UV şi a radiaţiilor

luminos: 0,1 ms (+23°C). Durata de revenire a ﬁltrului întunecat

IR, indiferent dacă ﬁltrul se aﬂă în modulul luminos sau

luminos: 100 ms – 250 ms. Grad de întunecare variabil 8-12 (art.

întunecos sau dacă funcţia de autoîntunecare a ﬁltrului este

751120). Temperatură de utilizare: de la -5 până la +55º C.

pornită. Design robust şi potrivit pentru industrie. Acest

Durată de viață a bateriei: 1500 ore. Protecție UV/IR: conform

produs este în concordanţă cu Standardele Europene

gradului de întunecare 12 (permanent). Aria de vizibilitate: 44 x

EN175, EN 166 şi EN 379. Aplicații: poate ﬁ folosită în

93 mm. Greutate: 465 g. Mărimi: 54-64.

majoritatea tipurilor de sudură, de exemplu MMA, MIG / MAG
și sudura TIG cu amperaj ridicat.
Greutate /
Cască de sudură
(incluzând ﬁltrul
de sudură)
Camp de vizibilitate

Sistemul inovator de prindere a măștilor de sudură pe casca
de protecție 3M Speedglas Quick Release (QR) Rail.
Oferă utilizatorilor posibilitatea de a detașa și atașa masca de
sudură la casca de protecție cu ușurință, fără a compromite
calitatea și siguranța. Avantajele oferite de sistemul de
prindere 3M™ Speedglas™ Quick Release Rail:
• facilitează ajustarea pe verticală, astfel încât să obțineți
poziția ideală pentru o vizibilitate optimă.
• asigură protecție continuă: casca de protecţie rămâne în
permanență pe cap.

Câmp de vizibilitate

44 x 93 mm

Durata de viață a bateriei

1500 de ore

protecție (nu este obligatoriu să detașați masca de sudură).

DA

• permite atașarea măștii de sudură cu ușurință, chiar și atunci

390g

Posibilitate de atașare
pe cască

44 x 93 mm

Grad întunecos

Grad de întunecare 8-12

scoateți casca de protecție de pe cap.
Acest sistem este disponibil pentru următoarele modele de

• permite menținerea măștii de sudură deasupra căștii de

când purtați mănușile de protecție.
• facilitează detașarea măștii de sudură, fără a ﬁ nevoie să

Mărimi

52 - 63

Grad luminos

Grad de întunecare 3

Protecţie UV/IR

Conform gradului de întunecare 12

Protecție UV/IR

Conform gradului de întunecare 12

Grad Luminos

Grad de întunecare 3

măști de sudură:

Grad Întunecos

Grad de întunecare 10 - 12

Timp de autoîntunecare
0,1 ms (+23°C)
(de la luminos la întunecat)

Tipul bateriei

2 x CR2032 (Lithium 3Volt)

Timp de iluminare
60-250 ms
(de la întunecat la luminos)
Număr de senzori
2
detecție arc

standard.

Durată de viaţă a bateriei 1500 de ore
Temperatură de operare -5º până la +55ºC
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4D86 SISTEM QR - QUICK RELEASE RAIL

• 3M Speedglas 100 V-cod diferit față de măștile de sudură
• 3M Speedglas 9100-cod diferit față de măștile de sudură
standard.

SUDURA

4D87 9100 SPEEDGLAS

Material: Foarte uşor şi durabil, ce îndeplineşte cerinţele de
rezistenţă mecanică EN 175 nivel ”B” Mărimi: 50-64 2 vizoare
suplimentare pentru vedere laterală. Sursă de curent: baterie
2 X 2 CR 2032. Timp de reacţie la impuls luminos: 0,1 ms l
Temperatură de utilizare: de la -5 până la +55ºC. Depozitare:
între -30 şi +70º C Auto ON / OFF. Indicator pentru
consumarea bateriei. Disponibilă în 3 versiuni, cu dimensiuni
diferite ale ﬁltrelor: 9100 V, 9100 X, 9100 XX.
Date Tehnice
Câmp vizibilitate
Grad de întunecare
Celulă solară
Durată baterie

9100V
45x93 mm
5,8,9-13 (var)
da
2800

9100X
54x107 mm
5,8,9-13 (var)
da
2500

9100X
54x107 mm
5,8,9-13 (var)
da
2500

1D60 9100QR SPEEDGLAS
Mască de protecţie cu prindere pe cască şi geam
optoelectronic pentru sudură, conform
EN 175 clasa F, EN 379
Variantă cu sistem inovator de prindere a măştilor de sudură
pe casca de protecţie 3M Speedglas Quick Release (QR) Rail.

magazin.renania.ro

5D58 9100FX SPEEDGLAS

4D85 9100FX MP SPEEDGLAS

Mască de protecţie cu prindere pe cap şi
geam optoelectronic pentru sudură
conform EN 379, EN 166

Mască de protecţie cu prindere pe cap şi
geam optoelectronic pentru sudură
conform EN 379, EN 166

Pentru a atinge nivelul său ridicat de protecţie
respiratorie, aerul este furnizat direct la zona de
respiraţie. Un difuzor împrăștie ﬂuxul de aer pentru
confortul dvs. maxim. Uşor de utilizat şi de întreţinut.
Dispune de opţiuni multiple de ajustare, pentru un
nivel ridicat de confort, în ceea ce priveşte masca şi
banda de ﬁxare pe cap. Vizor larg, transparent.
Viziere laterale. Este prevăzută cu supapă de
evacuare (versiunea fără aducţie de aer). Aplicaţii:
sudură cu electrod învelit (MMA), sudură cu gaz
metalic inert (MIG), cu gaze active (MAG) sau în
mediu de gaz protector (TIG), sudură cu plasmă şi
tăiere / sudură oxiacetilenică, polizare datorită
vizorului transparent, care oferă un câmp vizual larg.
Concepută pentru a ﬁ utilizată împreună cu Unităţile
de aducţie de aer 3M. Poate ﬁ utilizată împreună cu
măştile respiratorii reutilizabile 3M şi măştile de
sudură 3M (versiunea fără aducţie de aer).

Masca de sudură Speedglas 9100 MP, cu casca de protecție
și ﬁltrele pentru sudură, se pot folosi în diverse procese de
sudare cum ar ﬁ: MMA, MIG / MAG, TIG, sudare cu plasmă și
acetilenă de sudare / tăiere. Permite cuplarea la sistemele
de puriﬁcare aer 3M Adﬂo sau aducție aer cu regulator 3M
Versaﬂo V-500E, Factor de protecție TH3, când este cuplată
cu Adﬂo.

masti de sudura

Mască de protecţie cu prindere pe cap şi
geam optoelectronic pentru sudură
conform EN 175 clasa F, EN 379
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masti de sudura

SUDURA

4D88 ADFLO

18D4 V500E

Sistem pentru protecție respiratorie cu presiune pozitivă 3M™ Adﬂo™

Regulator cu aducție de aer 3M™ Versaﬂo™ V-500E

•Conceput în special pentru aplicații de sudură.

Regulatorul de aer 3M™ Versaﬂo™ V-500 E este un dispozitiv de reglare a debitului de aer care se
atașează la centură. Atunci când este utilizat împreună cu una din căștile aprobate 3M, el
formează un sistem de protecție respiratorie cu aducție de aer.

•Furnizează aer ﬁltrat și ajută la reducerea cantității de aer cald în procesul de sudură.
•Împreună cu tipul de ﬁltru adecvat, oferă protecție împotriva particulelor, cât și a gazelor-totul
inclus într-un singur sistem. Filtrele pot ﬁ înlocuite selectiv, în funcție de nevoie - nu este necesară
înlocuirea lor în același timp.
•Proﬁl redus pentru utilizare în spații înguste.

• Butonul rotativ de blocare permite ajustarea debitului de aer, în funcție de preferințele
utilizatorului.

•Debit de aer constant de 170 litri pe minut, indiferent de nivelul de energie a acumulatorului său
de particulele încărcate pe ﬁltru. Pentru aplicații cu temperaturi extrem de ridicate, debitul de aer
poate ﬁ crescut la 200 de litri pe minut, prin apăsarea butonului ON de 2 ori.

• Alarmă auditivă integrată alertează utilizatorul în cazul unei presiuni reduse a aerului furnizat în
cască.

•Unitatea Adﬂo este prevăzută cu indicator în cinci trepte pentru starea ﬁltrelor.
Unitatea Adﬂo este prevăzută cu indicator în 3 trepte pentru starea bateriei.

• Filtrul interschimbabil de carbon activ integrat înlătură mirosurile neplăcute.

• Filtre disponibile: 83 60 10 Preﬁltru, pachet cu 5 buc / 83 70 10 Filtru pentru particule P SL / 83
71 10 Filtru împotriva mirosurilor neplăcute/ 83 71 20 Pad-Filtru împotriva mirosurilor neplăcute
/ 83 7 2 42 Filtru de gaze A1B1E1 / 83 7 5 42 Filtru de gaze A2.
• Sistemul de protecție respiratorie este conform cu EN 12941:1998, clasa TH2 P (SL), TH2 A1B1E1
P (SL) sau TH2 A2 P (SL).
• Compatibil cu măștile de sudură 3M Speedglas 9100 Air și 9100 FX Air.
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• Debit de aer constant, controlat.

• Amortizorul integrat reduce nivelul de zgomot al regulatorului de aer la mai puțin de 65 dBA.
• Oriﬁciul auxiliar de conectare permite atașarea uneltelor pneumatice, asemenea pistoalelor de
pulverizare la regulatorul de aer, fără ca acest lucru să afecteze debitul de aer către cască.
• Unitatea de reglare a debitului de aer poate ﬁ poziționată pe centură, acomodând atât
utilizatorii dreptaci, cât și cei stângaci.
• Conectorul pivotant sub formă de baionetă permite ca tubul de respirație să ﬁe poziționat fără
efort în cea mai confortabilă poziție pentru utilizator.
• Regulatorul 3M V-500E a fost testat și aprobat conform standardului EN14594, în combinație cu
căștile aprobate 3M.
Aplicații:
• Împotriva pulberilor ﬁne, aerosolilor, vopselei pulverizate sau fumului metalic, gazelor și
vaporilor.
• Compatibil cu măștile de sudură 3M Speedglas 9100 Air, 9100 FX Air și 9100MP.

SUDURA

Ghid de selectie pentru mastile de sudura 3M™ Speedglass™ cu protectie respiratorie

308-00-30PP

312-03-00P3

Speedglas™ 9100 MP
Tub de respirație

Set de cuple pentru
tubul de
alimentare cu aer

312-03-01P3

ACU-03 (ﬁxare pe
perete)

308-00-31PP

83 40 17, 83 40 16

Speedglas™ 9100 Air

308-00-31PP
312-03-00P3

308-00-40P
312-03-01P3

ACU-04 (pe suport)

Speedglas™ 9100 FX Air
Tub de respirație

masti de sudura

Sistem de protecție
respiratorie 3M
Versaﬂo™

Măști de sudură 3M Speedglas

Adaptor

Speedglas™ 9100 Air

83 40 00, 83 40 05,

3M Adﬂo™ - Sistem de
protecție respiratorie cu
presiune pozitivă

Speedglas™ 9100 MP
83 40 08
53 35 05

83 40 17, 83 40 16
Speedglas™ 9100 FX Air

magazin.renania.ro
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SUDURA

masti de sudura

NOU
D639 6002 PROFIWELD

D654 6008 POLIWELD

D653 6007N

D636 6000I

Mască de protecţie pentru sudură
conform EN 175 SW

Mască de protecţie pentru sudură
conform EN 175 SW

Geam transparent protector

Material: SMC - material plastic armat cu ﬁbră
de sticlă. Dimensiune geam: 90x110 mm.
Sistem de montare rapidă a geamului.
Întrebuinţare de lungă durată. Bună
rezistenţă la solicitări mecanice. Masca de
sudură se livrează fără geam ﬁltru de sudură.
Accesorii necesare: geam ﬁltru art. 6000F și
geam protecție transparent art. 6000I.

Material: SMC - material plastic armat cu ﬁbră
de sticlă. Dimensiune geam: 90 x 110 mm.
Sistem de montare rapidă a geamului.
Întrebuinţare de lungă durată. Bună
rezistenţă la solicitări mecanice. Mască
rabatabilă. Masca de sudură se livrează fără
geam ﬁltru de sudură. Accesorii necesare:
geam ﬁltru art. 6000F și geam protecție
transparent art. 6000I.

Mască de sudură cu prindere pe cap şi
ﬁltru optoelectric pentru sudură conform
EN 175-EN 379
Material: poliamidă. Dimensiune ﬁltru:
90x110 mm. Câmp vizual: 60x100 mm. Sursă
de curent: fotocelule. Timp de reacţie la
impuls luminos: 0.1-1 s. Grad de întunecare
DIN 5-8 / 9-13. Temperatură de utilizare:
-10°C + 55°C.

Geam transparent de protecție pentru ﬁltrul
de sudură conform EN 166. Dimensiune
geam: 90 x 110 mm. Grosime cca. 2 mm.

NOU
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D641 6003 ECOWELD

5D39 6009/6009R EASYWELD

D252 2683 WELDING

D634 6000F

Mască de protecţie pentru sudură
conform EN 175 SW

Mască de protecţie cu prindere pe cap pentru
sudură conform EN 175 SW

Filtru pentru sudură

Material: polipropilenă. Dimensiune ﬁltru și
geam de protecție: 90 x 110 mm. Sistem de
montare rapidă a ﬁltrului și geamului de
protecție.

Material: polipropilenă. Dimensiune ﬁltru și
geam de protecție: 90 x 110 mm. Sistem de
montare rapidă a ﬁltrului și geamului de
protecție. Mască rabatabilă. Accesorii
necesare: ﬁltru art. 6000F și geam protecție
transparent art. 6000I.

Suport şi vizieră de protecţie cu prindere
pe cască pentru lucrări de sudură conform
EN 175 SW
Sistem de protecție cu prindere pe casca.
Suport: material plastic, rabatabil. Vizieră:
polipropilenă. Dimensiune: cca. 23x30 cm.
Dimensiune ﬁltru și geam de protecție:
90x110 mm.

Filtru de schimb pentru mască de sudură
conform EN 166. Dimensiune ﬁltru: 90x110
mm. Clase de ﬁltrare: DIN 9-12.

PROTECTIE
VIZUALA

PROTECTIE VIZUALA
ochelari de protectie

INFORMATII UTILE PENTRU SELECTAREA OCHELARILOR DE PROTECTIE
Cod - tipul de ﬁltru
2
2 sau 3
4
5
6

Indicele nuanţei*
1.2
1.7
2.5
3.1

Ochelarii de protecţie, prevăzuţi cu lentile standard sau pentru
corecţie sunt EIP - Echipamente individuale de protecţie Nivelul 2 (responsabilitate penală implicată). Aceşti ochelari
trebuie examinaţi şi aprobaţi de un laborator european
certiﬁcat (de ex. INSPEC, INRS). Această examinare permite
prezentarea performanţei echipamentului pe baza criteriilor
furnizate de standardul EN166. Simbolurile corespunzatoare
nivelului de performanţă obţinute sunt marcate
pe ramă şi lentilă.

Filtru UV
Filtru cu recunoaştere bună a culorii
Filtru IR
Filtru pentru strălucire solară
Filtru pentru strălucire solară cu speciﬁcaţiile IR

EN166 : Speciﬁcaţii generale (ochelari de protecţie,
ochelari de protecţie tip google, vizieră, ochelari de
vedere)
EN 169 : Filtre pentru sudură
EN 170 : Filtre UV
EN 171 : Filtre IR
EN 172 : Filtre pentru strălucire solară, uz industrial
EN1731: Speciﬁcaţii pentru viziera din placă

Incolor sau galben
I, E sau Minimizer
Bronz sau gri
Bronz închis, gri închis sau oglindă cu nuanţă albastră sau roşie

* Filtru pentru sudură dacă există doar un număr pentru ﬁltru şi nuanţa 1,7 = IR 1.7 3=IR 3.0 5=IR 5.0 7=IR 7.0v

Identiﬁcarea marcajului aplicat pe lentile

Clasa optică

Codul
nuanţei

1
2
3

Rezistenţa mecanică
A(T)
B(T)
F(T)
S

Toleranţa la putere optică
dioptrii + 0.06 pentru utilizare permanentă
dioptrii + 0.12 pentru utilizare ocazională
dioptrii + 0.25 pentru utilizare de excepţie

Nivel de impact
impact cu energie mare
impact cu energie medie
impact cu energie mică
soliditate îmbunătăţită

Viteza maximă
190 m/s
120 m/s
45 m/s
12 m/s

Clasa optică

Ochelarii 3M au clasă
optică 1

Materialul lentilelor
policarbonat
policarbonat acetat
policarbonat acetat
CR39 sticlă cu rezistenţă mărită

2.2
2.0 .,

. 3M. 1

. FT . 0

Cerinţe
suplimentare

X
X

X
X
X

X
X
X
X

Tipul de ﬁltru
(ﬁltru pentru sudură,
dacă există un singur
număr înainte de 3M)

Producător

Rezistenţă
mecanică

* T: dacă litera corespunzătoare impactului (F,B, sau A) este urmată de litera T, rama protejează împotriva impactului la temperaturi extreme (-5°C / +55°C)

Identiﬁcarea marcajului aplicat pe ramă

Cerinţe Suplimentare

Producător

8
9
K
N
R
H

Arc electric generat prin scurtcircuit
Metal topit şi solid, ﬁerbinte
Deteriorarea suprafeţei cu particule ﬁne
Rezistenţa lentilelor la formarea condensului
Reﬂexie ranforsată la IR (>60%)
Ramă adecvată pentru dimensiuni reduse ale capului (PD=54 mm)

X
X
X
X

X
X
X
X

Lamă pentru dimensiuni
reduse ale capului

X
X
X
X
X
3M. 166. 3.B.3,4.H

Domenii de utilizare aplicabile (nu includ ochelari de soare)
3
3
4
5
8
9
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Picături de substanţe lichide
Stropiri cu substanţe lichide
Particule mari de praf, până la 5 μm
Gaze şi particule mici de praf, sub 5 μm
Arc electric generat prin scurtcircuit, grosime minimă 1.4 mm şi ﬁltru UV
Metale topite şi solide cu temperaturi ridicate (va rezista la teste de impact)

X
X
X
X
X

X
X

Standard

Cel mai mare grad
de întunecare
compatibil cu rama

Rezistenţă
mecanică Domenii de
stilizare
aplicabile

Compania 3M investește continuu în soluții moderne de protecție a ochilor. Astfel, cu ajutorul tehnicilor de modelare
digitală, echipa noastră de experți a identiﬁcat 600 de puncte diferite de contact pe chipul uman.
Pornind de la acest studiu internațional, am conceput și patentat un design inovator, 3M™ Pressure Diﬀusion Temple
Technology. Acesta ajustează în mod automat presiunea exercitată de ochelari deasupra urechii, indiferent de
dimensiunea capului, sporind confortul și menținând în același timp un standard ridicat de protecție.
Alege un model sigur, confortabil şi versatil, pentru orice ﬁzionomie!

13D3 SF201 SECURE FIT
LENTILE: INCOLORE

PROTECTIE VIZUALA
ochelari de protectie

Urmatorul
nivel
de siguranta si ergonomie
13D4 SF202 SECURE FIT
LENTILE: GRI

3M SecureFit

• Greutate redusă: 18 g.
• Model disponibil și cu lentile anti-ceață și protecție UV.
• Absorbție UVA și UVB în proporție de 99.9% cu ajutorul lentilelor din policarbonat.
• Standarde de calitate CSA Z94.3 și ANSI Z87.1-2010: protecție antiaburire AF și antizgariere AS.
• Conceput să reducă alunecarea ramei în timpul mișcărilor de cap.
• Model disponibil în variantele: incolor, galben și gri.

13D5 SF203 SECURE FIT
LENTILE GALBENE

magazin.renania.ro
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PROTECTIE VIZUALA
ochelari de protectie
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13D7 SF402 3M
LENTILE: GRI

4D90 SF602 3M

NOU

LENTILE: GRI

13D8 SF403 3M

5D44 SF603 3M

LENTILE: GALBENE

LENTILE: GALBENE

13D9 SF408 3M

5D45 SF611 3M

LENTILE: ALBASTRU OGLINDA

LENTILE: GRI POLARIZAT

14D0 SF410 3M

4D91 SF650 3M

LENTILE: INTERIOR EXTERIOR

LENTILE: IR5

13D6 SF401 3M

4D89 SF601 3M

LENTILE: INCOLORE

LENTILE: INCOLORE

Ochelari de protecție conform EN 166

Ochelari de protecție conform EN 166

Ochelari 3M Secure Fit 400. Tehnologie patentată 3M pentru difuzarea presiunii din zona
tâmplelor. Potriviți pentru diferite dimensiuni ale feței. Suport din silicon pe nas, ajustabil. Brațe
moi pentru confort ridicat. Fixare sigură - nu alunecă de pe cap. Lentile din policarbonat. Greutate
redusa: 19 g. Tratament anti-aburire AF și anti-zgâriere AS conform standarde de calitate CSA
Z94.3 și ANSI Z87.1-2010. Clasa optică 1 pentru claritate și utilizare pe perioadă îndelungată.
Protecție excelentă împotriva radiațiilor ultraviolete UV. Disponibil cu lentile: incolore, galbene, gri,
indoor/outdoor și oglindă. Compatibili cu măști de particule 3M.

Design inovator patentat 3M – 3M(TM) Pressure Diﬀusion Temple Technology care ajută la
dispersarea presiunii în zona urechii. Clasa optică 1 pentru utilizare pe o perioadă îndelungată.
Două lentile în semi-ramă, care oferă acoperire și câmp vizual bun. Oferă protecție împotriva
razelor UV conform standardului European. Greutate 27g. Design care se potrivește pe diferite
dimensiuni ale capului. Suport pe nas pentru ﬁxare confortabilă. Tratament anti-aburire (SGAF) –
marcaj K și tratament anti-zgâriere (AS) marcaj N conform EN166:2001.

D911 8026 3M SOLUS

4D93 SOLUS 1000 CLEAR 3M

LENTILE: GALBENE

LENTILE: INCOLORE

D912 8027 3M SOLUS

14D5 SOLUS 1000 AMBER 3M

LENTILE: BRONZ

LENTILE: GALBENE

D910 8025 3M SOLUS

4D92 SOLUS 1000 GREY 3M

LENTILE : INCOLORE

LENTILE GRI

Ochelari de protecție conform EN 166, EN 170

Ochelari de protecție conform EN 166

Caracteristici: lentilă asferică, cu protectoare
laterale, ﬁltru UV. Greutate redusă: 23 g.
Lentilă cu tratament antizgâriere AS. Marcaj
pe lentila 2C-1.2 3M 1 FT.

Tratament anti-aburire Scotchdard™ mai performant decât tratamentele tradiționale și cu durată
mai mare de viață. Disponibili cu brațe ﬁxe similar ochelarilor de protecție standard cu
posibilitatea de a-i transforma în ochelari etanși tip goggles prin atașarea unei garnituri din spumă
și a unei benzi elastice de ﬁxare, ajustabilă pentru ﬁxare sigură.

D913 80283M SOLUS
LENTILE: ALBASTRU OGLINDA

LENTILE: BRONZ

D917 8031 3M VIRTUA
LENTILE: FUMURII

D929 8045 3M MAXIM IR3
LENTILE: IR3

D918 8032 3M VIRTUA
LENTILE: ALBASTRU OGLINDA

D915 8029 3M VIRTUA

D928 8044 3M MAXIM

LENTILE: INCOLORE

LENTILE: INCOLORE

Ochelari de protecție conform EN 166, EN 170

Ochelari de protecție conform EN 166, EN 170

Caracteristici: lentile asferice pentru vizibilitate clară la 180° şi protejarea ochilor. Canal pentru
circulaţia aerului poziţionat transversal pe lentile pentru minimizarea condensului. Tratament
antizgâriere, antiaburire. Protecţie împotriva substanţelor chimice. Suport moale
pentru
ﬁxarea
pe
nas.
Braţe
cu
lungime
ajustabilă.
Protecţie
pentru
sprâncene. 8045 3M MAXIM IR3 - ochelari de protecţie pentru sudură fără stropi de metal,
protecţie împotriva impactului, razelor UV, luminii vizibile şi razelor IR.

Caracteristici: lentile din policarbonat cu
protecţie laterală. Tratament antizgariere
AS.Filtru UV.Greutate redusă, 24 g.

D949 8065 3M VIRTUA AP
LENTILE: GRI

D950 8066 3M VIRTUA AP
LENTILE: GRI

D909 8024 3M TORA
LENTILE: BRONZ

D903 8018 3M MAXIM BALLISTIC
LENTILE: BRONZ

PROTECTIE VIZUALA
ochelari de protectie

D916 8030 3M VIRTUA

D927 8043 3M TORA
LENTILE: GALBENE

D925 8041 3M MAXIM IR5

D951 8067 3M TORA

LENTILE: IR5

LENTILE: INCOLORE

D902 8017 3M MAXIM BALLISTIC
LENTILE: INCOLORE

D908 8023 3M TORA
LENTILE: INCOLORE

Ochelari de protecție conform EN 166, EN 170

Ochelari de protecție conform EN 166, EN 170

Lentilă: policarbonat. Reglare braţe: plan vertical și orizontal. Testat conform standardului balistic
STANAG 2920. Caracteristici: lentile asferice patentate. Maxim, pentru 180° vizibilitate clară şi
acoperire îmbunătățită a ochilor. Lentile cu protecție laterală, ﬁltru UV. Suport nazal reglabil.
Tratament: antizgâriere AS, antiaburire AF, tratament suplimentar antizgariere și antiaburire DX.
protecție împotriva substantelor chimice. 8041 3M MAXIM IR5 - ochelari de protecţie pentru
sudură fără stropi de metal, protecţie împotriva impactului, razelor UV, luminii vizibile şi razelor IR.

Caracteristici: lentilă asferică, cu protectoare laterale. Filtru UV. Greutate redusă: 22 g. Lentilă cu
tratament antizgâriere AS şi antiaburire AF. Ochelarii din gama TORA se livrează cu şnur detaşabil.
Varianta 8067 - compatibili cu antifoanele interne EAR Classic, EAR Soft şi Ultraﬁt cu şnur. Se
livrează fără antifoane.
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PROTECTIE VIZUALA
ochelari de protectie

D029 1200 F 3M

D021 1100 F 3M

LENTILE: FUMURII

D030 1200 T 3M

LENTILE: FUMURII

3D78 MARCUS GRONHOLM BM 3M
LENTILE: FUMURII

D022 1100 T 3M

3D79 MARCUS GRONHOLM CLEAR 3M

Ochelari de protecție conform EN 166

Ochelari de protecție conform EN 166

Ochelari de protecție conform EN 166

Caracteristici: compuşi dintr-un material de tip nailon foarte
dens, pentru o protecţie de durată. Lentilele din policarbonat
sunt tratate antizgâriere AS şi antiaburire AF. Lentilele din
policarbonat absorb 99,9% din razele UV. Uşori, cu rame
parţiale. Suport confortabil pe nas, ajustabil. Pot ﬁ folosiţi cu
măştile de protecţie respiratorie 3M. Fiecare pereche este
furnizată împreună cu un săculeţ din microﬁbră.

Caracteristici: compuşi dintr-un material de tip nailon foarte
dens, pentru o protecţie de durată. Lentilele din policarbonat
sunt tratate antizgâriere AS şi antiaburire AF. Lentilele din
policarbonat absorb 99,9% din razele UV. Suport confortabil
pe nas. Pot ﬁ folosiţi cu măştile de protecţie respiratorie 3M.
Învelişul moale al ramei asigură o ﬁxare confortabilă. Protecţie
laterală integrată în zona tâmplelor. Rezistenţi la impact.
Fiecare pereche este livrată împreună cu un săculeţ din
microﬁbră.

Design atractiv și modern. Lentile rezistente din
policarbonat. Tratament antizgâriere AS și
anticondens AF. Clasa optică 1 pentru claritate și
utilizare pe perioade extinse. Ramă metalică.
Lentile: albastru oglindă, maro și incolor. Greutate
36 g. Pot ﬁ utilizați impreună cu măstile de particule
3M.

LENTILE : INCOLORE

LENTILE INCOLORE

LENTILE INCOLORE

D312 2841 3M COMFORT
LENTILE: FUMURII

D313 2842 3M COMFORT

D906 8022 3M BX

LENTILE: GALBENE

LENTILE: FUMURII

4D94 2844 3M COMFORT
LENTILE: OGLINDA IN/O

D314 2845 3M COMFORT
LENTILE: IR5

D315 2846 3M COMFORT
LENTILE: ROSU-PORTOCALIU

D905 8021 3M BX

D311 2840 3M COMFORT

Ochelari de protecție conform EN 166, 170

Ochelari de protecție conform EN 166, EN 169

Ramă: plastic. Reglare braţe: plan orizontal /
plan vertical. Caracteristici: lentilă din
policarbonat, cu protectoare laterale, ﬁltru
UV. Suport nazal reglabil. Lentilă cu tratament
multistrat: asigură o rezistență foarte bună la
zgâriere AS și proprietăți antiaburire AF.

Include 5 nuanțe ale lentilelor, pentru o varietate de aplicații industriale. Cele 5 nuanțe ale lentilelor: incolor, galben pentru
îmbunătățirea contrastului în medii cu luminozitate redusă, gri pentru protecție împotriva luminii solare puternice, oglindă
pentru lucrările efectuate în interior/exterior, și IR5 pentru anumite aplicații de sudare cu gaz / tăiere și polizare. Lentile
înclinabile, pentru ﬁxare individuală. Brațe cu lungime reglabilă (3 poziții), căptușeală interioară moale, pentru confortul
utilizatorului și ﬁxarea optimă. Lentile robuste din policarbonat cu strat protector antizgariere AS și antiaburire AF, pentru
vizibilitate îmbunătățită și durabilitate extinsă (exceptând 2844 – lentilele oglindă IN/O). Protecție pentru sprâncene integrată,
pentru creșterea siguranței. utilizatorului. Foarte ușori (26 g).

LENTILE: INCOLORE
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LENTILE: INCOLORE

LENTILE: GALBENE

D306 2805 3M

LENTILE: GRAD DE INTUNECARE 5

D304 2800 3M

3D99 OX3000 3M

LENTILE: INCOLORE

LENTILE: INCOLORE

D316,D320,D317,D318 2890 3M
LENTILE: INCOLORE

Ochelari de protecție conform EN 166, EN 170

Ochelari de protecție conform EN 166, EN 170

Ochelari de protecție conform EN 166, EN 170

Lentilă: policarbonat incolor. Reglare braţe: plan orizontal /
plan vertical. Caracteristici: concepuţi pentru a se ﬁxa deasupra
ochelarilor de vedere la majoritatea utilizatorilor, cu
interferență minimă. Tratament antizgâriere K. Filtru UV.

Lentilă: policarbonat incolor. Reglare braţe: plan orizontal.
Caracteristici: concepuţi pentru a se ﬁxa deasupra ochelarilor
de vedere la majoritatea utilizatorilor, cu interferenţă minimă.
Braţe cu vârfuri rotative. Lentile cu protecţie laterală, tratament
antizgâriere, antiaburire. Filtru UV. Model cu braţe drepte.

Patru versiuni: art. 2890, cu aerisire indirectă: lentilă din policarbonat
incolor; art. 2890S, fără aerisire: lentilă din policarbonat incolor; art.
2890A, cu aerisire indirectă: lentilă din acetat incolor; art. 2890AS,
fără aerisire: lentilă din acetat incolor. Caracteristici: Lentilă din
policarbonat: tratament antizgâriere K, antiaburire N. Lentilă din
acetat: tratament antiaburire. Filtru UV. Lentile de schimb
disponibile.

D322 2892 3M LED LIGHT VISION

3D97 OX1000 3M

3D11 GEAR 500 3M GOGGLE

LENTILE: INCOLORE

LENTILE: INCOLORE

LENTILE: INCOLORE

Ochelari de protecție conform EN 166

Ochelari de protecție conform EN 166, EN 170

Ochelari de protecție conform EN 166, EN 168 K/N

Caracteristici: Ochelarii premium Led Light Vision vă permit să
luminaţi o zonă întunecată, protejând vederea şi lăsând mâinile
libere pentru lucru. Ochelarii de protecţie Led Light Vision sunt
prevăzuţi cu un LED ajustabil ultra-luminos. Durată lungă a
bateriei (peste 50 de ore). Trataţi antiaburire N şi UV. Rezistenţi
la impact. Rezistenţi la temperaturi extreme. Rama prezintă
vârfuri cauciucate în zona tâmplelor şi suport din cauciuc pe
nas pentru un nivel sporit de confort.

Lentilă: policarbonat incolor. Caracteristici: concepuţi pentru a
se ﬁxa deasupra ochelarilor de vedere la majoritatea
utilizatorilor, cu interferenţă minimă. Lentile cu protecţie
laterală. Filtru UV.

Noua generație a ochelarilor model Goggle, cu proﬁl
redus.Tratament Scotchgard™ antiaburire cu durată de viată mai
mare decât tratamentele tradiționale. Tratament antizgâriere pentru
durabilitate mai mare. Se pot curăța cu lavete cu alcool sau soluție
de curățare diluată. Posibilitatea de a insera lentile cu dioptrii. Lentile
din policarbonat.
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PROTECTIE VIZUALA
ochelari de protectie

D305 2800 3M
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PROTECTIE VIZUALA
ochelari de protectie

D987 8160F FERRO

LENTILE: FUMURII

Ochelari de protecție conform EN 166

Ochelari de protecție conform EN 166

D986 8160 FERRO

D482 513010000

Ochelari de protecție conform EN 166

Ochelari de protecție conform EN 166

Lentilă: policarbonat transparent sau gri, tratată antizgâriere K.
Caracteristici: protecţie laterală.Greutate scăzuta.

Ochelari cu lentila incolora sau fumurie din policarbonat. Cu brațe și suport pe nas
din materialmoale pentru a spori confortul. Tratament de antizgâriere K.

D970 8150 PANORAMIC

D971 8151 NEW LINE

Ochelari de protecție conform EN 166

Ochelari de protecție conform EN 166

Caracteristici: protecţie laterală. Pot ﬁ purtați peste ochelarii de vedere.

Ramă: material plastic. Lentilă: policarbonat transparent. Reglare braţe: plan orizontal, plan
vertical. Caracteristici: lentilă interschimbabilă. Lentilă cu protecție laterală:Tratament lentile
antiaburire.

LENTILE: INCOLORE

LENTILE : INCOLORE
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D483 513011002

LENTILE: FUMURII

LENTILE INCOLORE

LENTILE INCOLORE

D583 5X1030000 INCOLOR

LENTILE: INCOLORE

Ochelari de protecție conform EN 166

4D95 5X1030003 GALBEN

LENTILE: GALBEN

Ochelari de protecție conform EN 166

D588 5X1K20300 LS

D585 5X1040000 HIDROPHOBIC

D589 5X1K20305 LS G15

D586 5X1300000 IN/OUT

D587 5X1K10000 GASKET

D584 5X1030050 G15

Multifuncțional și personalizabil, modelul
X-Generation 5x1 este conceput pentru a
asigura un confort ridicat și o protecție
optimă în orice situație de muncă, datorită
gamei largi de accesorii exclusive pe care le
puteți alege și interschimba de unul singur.
KIT ELASTIC + GASKET
Banda
elastică
și
gasket-ul
din
elastomer-cauciuc
garantează
aderență
perfectă și o protecție suplimentară,
asigurand o stabilitate perfectă în timpul
procedurilor dinamice.
LENTILE DE SCHIMB
Lentilele pot ﬁ schimbate cu ușurință pentru
a adapta ochelarii la necesitățile diferite din
diversele domenii de activitate. Disponibile
pentru schimb: lentilele transparente și
lentila solară G15.

D581 5X1030030 VERDE 3

LENTILE: VERDE 3

Ochelari de protecție conform EN 166

RAMA PENTRU OCHELARII DE VEDERE
Lentilele de corecție integrate intr-o ramă
special facută pentru modelul 5x1, sunt
realizate pe bază prescripției medicale și
oferă protecție completă celor care folosesc
ochelarii de vedere. Rama este compatibilă cu
kit-ul alcătuit din elastic + gasket.

D582 5X1030050 VERDE 5

LENTILE: VERDE 5

PROTECTIE VIZUALA
ochelari de protectie

Platforma X-Generation 5x1

4D96 5X1RX RAMA

Ochelari de protecție conform EN 166

magazin.renania.ro
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PROTECTIE VIZUALA
ochelari de protectie

5D36 8051 IN/OUT
LENTILE : IN/OUT

Ochelari de protecție conform EN 166

D604 8051 Smoke
LENTILE : FUMURII

Ochelari de protecție conform EN 166

D936 8052G15

5D37 8051 Orange

Ochelari de protecție conform EN 166

LENTILE : VERDE G15

LENTILE : PORTOCALII

Ochelari de protecție conform EN 166

D965 8051 UVR
LENTILE : UVR

Ochelari de protecție conform EN 166

D606 8051 IR3

D937 8052InO

Ochelari de protecție conform EN 166

Ochelari de protecție conform EN 166

LENTILE : INTERIOR/ EXTERIOR

LENTILE : IR3

D934 8051

D935 8052

Ochelari de protecție conform EN 166

Ochelari de protecție conform EN 166

Ramă: negru-verde. Lentilă: policarbonat incolor. Reglare braţe: plan orizontal. Caracteristici:
Model ce poate ﬁ purtat peste ochelarii de vedere. Tehnologie SoftPad™. Ultra uşori. Serie
disponibila în diferite tipuri de lentile.

Ramă: negru-verde. Lentile: policarbonat incolor, policarbonat culoarea verde G15, policarbonat
culoarea In/Out. Reglare braţe: plan orizontal / plan vertical. Caracteristici: Suport nazal moale
pentru confort fără presiune. Ramă ergonomică pentru a se adapta tuturor utilizatorilor.
Tehnologie SoftPad™.Tratament lentile: antizgâriere K antiaburire N.

LENTILE : INCOLORE

LENTILE : INCOLORE

D896 8013NEW

4D98 5x4 Refine Incolor

Ochelari de protecție conform EN 166

Ochelari de protecție conform EN 166

LENTILE : GALBEN

LENTILE : INCOLORE

NOU
D900 8015NEW

4D99 5x4 Refine Mirror

Ochelari de protecție conform EN 166

Ochelari de protecție conform EN 166

LENTILE : INCOLORE

LENTILE : FUMURII

D898 8014NEW

4D97 5x4 Refine

Ochelari de protecție conform EN 166

Ochelari de protecție conform EN 166

Lentilă din policarbonat incoloră. Tratament anti-zgâriere K. Greutate redusă 19g. Model perfect
compatibil cu antifoane externe.

Design atractiv și modern. Lentile fumurii G15 rezistente din policarbonat. Tratament antizgâriere
K și antiaburire N. Clasa optică 1 pentru claritate și utilizare pe perioade extinse. Protecție
excelentă împotriva radiațiilor ultraviolete UV. Disponibil și în varianta cu lentila incolora, rama
rosie sau neagra.

LENTILE : INCOLORE
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LENTILE : G15

Ochelari de protecție, conform EN 166

D941 8053GN

D890 8010 NEW

Ochelari de protecție, conform EN 166

Ochelari de protecție, conform EN 166

Ochelari cu lentilă incoloră sau fumurie panoramică. Ramă din policarbonat și nylon, cu terminale
moi, pentru reducerea presiunii. Tratament pe lentile antizgâriere K și antiaburire N. Protecție
UV400.

Lentilă panoramică, cu protecție laterală incoloră, integrată. Brațe reglabile în plan orizontal și
vertical. Tratament pe lentile antizgâriere K și antiaburire N.

LENTILE: INCOLORE

LENTILE: INCOLORE

D467 505U02

LENTILE: FUMURII

Ochelari de protecție, conform EN 166

D470 505U37

D474 506U5

Ochelari de protecție, conform EN 166

Ochelari de protecție conform EN 166

LENTILE: ALBASTRU OGLINDĂ

LENTILE: G15

D465 505U00

D475 506U-W/G

Ochelari de protecție, conform EN 166

Ochelari de protecție, conform EN 166

Ochelari din policarbonat cu lentilă incoloră, fumurie sau oglindă. Flexibili, cu formă ergonomică
pentru o protecție sporită. Suport pe nas reglabil, din silicon. Tratament pe lentile antizgâriere K
și antiaburire N.

Ochelari cu lentilă incoloră sau G15 panoramică. Brațe reglabile pe orizontală și verticală.
Tratament pe lentile antizgâriere K și antiaburire N.

LENTILE: INCOLORE
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PROTECTIE VIZUALA
ochelari de protectie

D940 8053 F

LENTILE: FUMURII ANTIREFLEX

LENTILE: INCOLORE
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PROTECTIE VIZUALA
ochelari de protectie

2D61 D8320 X-PECT
LENTILE: INCOLORE

Ochelari de protecție conform EN 166

Caracteristici: Clasa optică: 1 (utilizare permanentă). Lentilă dintr-o bucată, curbată, oferă calitate
optică perfectă pentru întreg câmpul vizual. Linie sportivă, elegantă. Greutate redusă. Suport
nazal. Confort optim pentru purtare îndelungată. Trataţi antizgâriere. Trataţi antiaburire. Filtru UV.

Caracteristici: Clasa optică: 1 (utilizare permanentă). Lentilă dintr-o bucată, curbată, oferă calitate
optică perfectă pentru întreg câmpul vizual. Linie sportivă, elegantă. Greutate redusă. Suport
nazal. Confort optim pentru purtare îndelungată. Trataţi antizgâriere. Trataţi antiaburire. Filtru UV.

2D58 D8120 X-PECT
LENTILE: INCOLORE
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2D62 D8321 X-PECT

LENTILE: FUMURII

Ochelari de protecție conform EN 166

2D63 D8330 X-PECT

LENTILE: INCOLORE

Ochelari de protecție conform EN 166

Ochelari de protecție conform EN 166

Lentilă: policarbonat transparent. Reglare braţe: orizontal, vertical. Caracteristici: Ramă: plastic.
Clasa optică: 1 (utilizare permanentă). Concepuţi pentru a se purta deasupra ochelarilor de
vedere, la majoritatea utilizatorilor. Tratament antizgâriere. Filtru UV.

Lentilă: policarbonat transparent. Reglare braţe: vertical. Caracteristici: Clasa optică: 1 (utilizare
permanentă). Lentilă dintr-o bucată, curbată, oferă calitate optică perfectă pentru întreg câmpul
vizual. Linie sportivă, elegantă. Greutate redusă. Confort optim pentru purtare îndelungată.
Trataţi antizgâriere. Trataţi antiaburire. Filtru UV

D196 2661E

Ochelari de protecție, conform EN 166

Ochelari de protecție, conform EN 166

Ramă: plastic moale. Lentilă: policarbonat transparent. Caracteristici: ventilaţie directă.

Ramă: plastic moale. Lentilă: policarbonat transparent. Caracteristici: ventilaţie indirectă.
Protecţie împotriva stropilor de lichide.

LENTILE: INCOLORE

PROTECTIE VIZUALA
ochelari tip goggles

D194 2660E

LENTILE: INCOLORE

D197 2662 CLEAR

LENTILE: INCOLORE

Ochelari de protecție, conform EN 166
Ramă: plastic moale. Lentilă: policarbonat transparent. Caracteristici: ventilaţie indirectă.
Tratament antiaburire N.

magazin.renania.ro
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PROTECTIE VIZUALA
ochelari tip goggles

D813 6X3F0100 X-PECT

LENTILE : INCOLORE

Vizieră pentru ochelari 6x3

D812 6X3000000

LENTILE : INCOLORE

Ochelari de protecție, conform EN 166

Ochelari de protecție, conform EN 166 1B 349

Ochelari tip goggles, studiați pentru a ﬁ perfect compatibili cu o semimască cu ﬁltre. Tratament
certiﬁcat UDC pe lentilă. Lentilă panoramică, perfect suprapusă peste ochelarii de vedere.
Rezistenți la impact mecanic de până la 432km/h. 42117-lentilă de schimb pentru ochelarii 6X3.

Ramă: plastic moale. Lentilă: policarbonat incolor. Caracteristici: ventilaţie indirectă. Pot ﬁ purtaţi
peste ochelarii de vedere. Protecţie maximă la ultraviolete. Clasa optică I (maximă). Protecţie
împotriva substanţelor chimice, particulelor solide, stropilor de metal topit.

NOU
D254 2685

LENTILE: INCOLORE
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D200 2665 BLUE INDIRECT

LENTILE: INCOLORE

5D07 611 Firefighter

LENTILE: INCOLORE

Ochelari de protecție conform EN 166

Ochelari de protecție, conform EN 166

Ramă: cauciuc moale non-alergic. Lentilă: policarbonat incolor. Caracteristici: câmp vizual larg.
Protecţie pentru sprâncene / frunte. Ventilaţie directă. Protecţie împotriva particulelor solide,
stropilor de metal topit. Braţe detaşabile. Se livrează împreună cu elastic antialergic, lat, pentru
prindere pe cap.Tratament lentile: antizgâriere K, antiaburire N.

Ochelari de tip goggles pentru pompieri. Rama, lentilele și banda elastică sunt fabricate dintr-un
material ignifug. Banda elastică, lată, pentru un plus de stabilitate. Lentile duble cu tehnologie
anti-termică, protejează utilizatorul împotriva căldurii intense.

D964 8105
Ochelari de protecție conform EN 166

Ramă: material plastic. Lentilă: policarbonat verde. Reglare braţe: plan orizontal. Caracteristici:
lentilă cu protectoare laterale.Tratament lentile: antizgâriere K.

Lentilă: policarbonat verde. Reglare braţe: plan orizontal. Caracteristici: pot ﬁ purtaţi peste
ochelarii de vedere, tratament antizgâriere, ﬁltru UV şi IR5. Tratament lentile: antizgâriere K.

D962 8104 DUO

D708 61850

Ochelari de protecție conform EN 166

Ochelari de protecție conform EN 166

Carcasă: plastic. Lentilă: sticlă sudură Ø 50 mm. Clasa de ﬁltrare: DIN 5. Caracteristici: lentile
interschimbabile. Lentile sudură rabatabile.

Ochelari de sudură tip goggles, cu lentile din sticlă Ø 50 mm, interschimbabile, Verde IR5.

LENTILE : IR5

LENTILE : IR5
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LENTILE : IR5

PROTECTIE VIZUALA
ochelari de protectie

D975 8152 NEW LINE COLOR

Ochelari de protecție conform EN 166

LENTILE : IR5
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PROTECTIE VIZUALA
ochelari de protectie

D961 8103LS

LENTILE : IR5

Lentile de schimb pentru art. 8103,
8104, 8159W

NOU
D984 8159LS

LENTILE : INCOLORE

Lentile de schimb pentru art. 4D76

4D76 8159 Duplex

LENTILE : IR5

D985 8159W WELD

LENTILE: IR5

Ochelari de protecție conform EN 166

Ochelari de protecție conform EN 166

Ramă: nailon. Lentilă: sticlă duplex Ø 50 mm. Caracteristici: lentile interschimbabile.
Posibilitate de echipare cu lentile colorate. Protectoare laterale pe ramă.

Ramă: nailon. Lentilă: sticlă sudură Ø 50mm. Clasa de ﬁltrare: DIN 5. Caracteristici: lentile
interschimbabile. Protectoare laterale pe ramă.

NOU
D960 8103 TECHNO

LENTILE: IR5
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5D08 566 Weld

LENTILE: IR5

Ochelari de protecție conform EN 166

Ochelari de protecție conform EN 166

Carcasă: metal. Lentilă: sticlă sudură Ø 50mm. Clasa de ﬁltrare: DIN 5. Caracteristici: lentile
interschimbabile. Protectoare laterale.

Ramă: nailon. Lentilă: sticlă sudură. Clasa de ﬁltrare: DIN 5. Caracteristici: lentile
interschimbabile, câmp vizual mărit. Protectoare laterale pe ramă.

D536 539

RAMA DE OCHELARI

Ramă ochelari de prescripție

Ramă ochelari de prescripție

Braţe laterale cu sistem de ventilare. Braţe ajustabile datorită tehnologiei SoftPad™. Suplimentar:
suport pentru geam ﬁltru pentru aplicaţii speciale.

Ramă din policarbonat. Câmp vizual larg. Braţe laterale cu ventilaţie. Terminaţiile moi ale braţelor
elimină presiunea locală şi măresc durata de purtare.

NOU
D510 536-05

5D09 555

Ramă ochelari de prescripție

Ramă ochelari de prescripție

Ramă metalică din ﬁr anodizat. Suport nazal antialergic. Terminaţiile braţelor sunt tratate
antialergic şi antialunecare. Suport nazal antialergic. Apărători laterale transparente, detaşabile.

Construită să protejeze lateral și frontal împotriva impacturilor chimice și mecanice.

RAMA DE OCHELARI
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PROTECTIE VIZUALA
ochelari de prescriptie

D615 5X9

RAMA DE OCHELARI

RAMA DE OCHELARI
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PROTECTIE VIZUALA
accesorii

D384 3AT029

D391 3QL002

Săculeț pentru ochelari, din microﬁbră.

D108 2300072

Toc rigid pentru ochelari, cu fermoar.

Stație de curățare pentru ochelari.

D393 3QL004

D392 3QL003

D060 1516

Detergent antiaburire 30ml.

Servetele de curatat ochelarii 24buc/cutie.

Şnur pentru ochelari, cu stopper suplimentar din material plastic.

ACCESORII

ACCESORII
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ACCESORII

ACCESORII

ACCESORII

ACCESORII

PROTECTIE
AUDITIVA

PROTECTIE AUDITIVA
aparate de masura si protectie

Sistemul 3M™ E-A-Rfit™ pentru validarea protectiei auditive
Sistemul de Validare Binauricular 3M™ E-A-Rﬁt
™ măsoară eﬁcacitatea protectorilor auditivi în
interiorul urechii, oferind rezultate precise și
măsurabile. Deoarece testul se efectuază
simultan pentru ambele urechi, lucrătorii pot ﬁ
motivați vizual și educați practic privind
utilizarea corectă a antifoanelor și importanța
protecției auditive.

1. Fixare

2. Testare

3. Evaluare

Utilizatorul își ﬁxează
antifoanele

Sistemul se conectează
la antifoane

Se interpretează datele

Avantaje
- Test Binauricular în mai puțin de 5 secunde
- Rezultat rapid și precis
- Pot ﬁ testate toate antifoanele 3M (interne,
externe sau cu banda)
- Test pe 7 frecvențe – între 125Hz și 8000Hz
- Software dedicat
- Metodă de testare cantitativă
- Design compact
- Vizualizare grad de protecție auditivă

10 dB

29 dB

Respins

Admis

Un rezultat “negativ”
arată că protectorii
auditivi nu sunt purtați
corect sau nu sunt
potriviți pentru canalul
auditiv al utilizatorului.
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1

Un rezultat “pozitiv”
demonstrează că
protectorii auditivi
sunt purtați corect
și utilizatorul este
protejat la zgomot .

21dB

16 dB

29 dB

39 dB

23 dB

36dB

37dB

SNR

SNR

D133 2630CL EAR CLASIC

D136 2630SO EAR SOFT

D020 1100 3M

Antifoane interne conform EN 352-2

Antifoane interne conform EN 352-2

Material:
burete
polimeric,
energoabsorbant.
Caracteristici: rezistent la umiditate, material moale,
hipoalergic.

Antifoane interne conform EN 352-2

Material: burete poliuretanic.
material moale, hipoalergic.

Material: burete poliuretanic. Caracteristici:
material moale, hipoalergic.

D138 2631CL EAR CLASIC
CU SNUR

D140 2631SO EAR SOFT
CU SNUR

Antifoane interne conform EN 352-2

Caracteristici:

D023 1110 3M
Antifoane interne conform EN 352-2

Antifoane interne conform EN 352-2

RECIPIENTE CU 500 PER. DE ANTIFOANE
INTERNE

39dB

SNR

PROTECTIE AUDITIVA
antifoane interne

28dB

SNR

D135 2630FX EARSOFT FX
Antifoane interne conform EN 352-2
Sunt antifoane interne cu nivel ridicat de protecție (SNR
39). Forma conică, netedă, permite ajustarea mai ușoară
și ajută la ﬁxarea confortabilă. Disponibile cu și fără șnur.
Spumă cu revenire lentă. De unică folosință.

D156 2634PLUS ONE TOUCH PLUS 3M

D155 2634CL
CONT EAR CLASIC

D154 2634C

D152 2634-1100

CONT EAR SOFT

CONT 1100 3M

Dispenser pentru antifoane interne de unică folosință

D139 2631FX EARSOFT FX
Antifoane interne conform EN 352-2

magazin.renania.ro

Acuratețe în furnizarea antifoanelor - un singur
antifon la o simplă rotire. Design robust pentru
medii de lucru diﬁcile. Protecție la vânt, ploaie, când
furnizează antifonul. Ușor de folosit. Posibilitatea
de ﬁxare pe perete sau de sine stătător. Se
utilzează împreună cu recipientele din plastic
pentru antifoane interne de unică folosință 3M.
Înlocuieşte varianta de dispensor One touch 3M.

REFILL/PUNGI CU 500 PER. DE ANTIFOANE
INTERNE (AMBALARE: 4 PUNGI/BAX)
D158 2634REF REFILL EAR SOFT
D153 2634-1100PG REFILL 1100 3M
5D73 2364-2630PG REFILL CLASSIC

291

PROTECTIE AUDITIVA
antifoane interne
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25dB

29dB

32dB

SNR

SNR

SNR

D036 1261 3M

5D11 2638V TRI-FLANGE 3M

D141 2632 EAR ULTRAFIT 3M

D037 1271 3M

D164 2638 TRI-FLANGE 3M

D142 2632PL EAR ULTRAFIT 3M

Antifoane interne conform EN 352-2

Antifoane interne conform EN 352-2

Antifoane interne conform EN 352-2

Material: monopren. Caracteristici: lamele moi, pentru
adaptare optimă în canalul auditiv. Cutiuţă cu clemă de
prindere la şnur, pentru păstrare igienică şi în siguranţă.
1271-şnur poliester.

Membranele ﬂexibile se adaptează canalului auditiv, pentru
etanșare sigură și confort ridicat. Dimensiune potrivită
pentru majoritatea canalelor auditive. Atenuarea SNR 29dB
este potrivită majorității industriilor. Ușor de spălat și curățat.
Disponibil în două variante: șnur din vinil și șnur din bumbac.

Material: monopren. Caracteristici: rezistent la umiditate.
Reutilizabil. Disponibile cu șnur in vinil și cutiuță din carton
(2632) sau din plastic (2632PL).

32dB

23dB

SNR

SNR

D128 2625 EAR TRACER 3M

D144 2633 EAR CAPS 3M

Antifoane interne conform EN 352-2

Antifoane interne conform EN 352-2

Material: monopren, rezistent la umiditate. Reutilizabile.
Detectabile metalic. Includ și un șnur albastru din vinil,
detectabil metalic. Sunt ideale pentru industria alimentară.
Ușor de observat, albastrul ﬁind singura culoare clasiﬁcată
ca ﬁind nealimentară.

Suport: plastic ﬂexibil. Perniţe protectoare: poliuretan.
Caracteristici: material moale, hipoalergic. Reutilizabil.
2633PODS - Perniţe fonoprotectoare de schimb (rezerve).

D117 2541 SHOT 3005

Antifoane externe cu banda în dreptul gâtului, conform EN 352-1

Suport: oţel și plastic; Fono-absorbant: burete poliuretanic; SNR: 23 dB; Pentru caşti de protecţie
cu laţimea sloturilor: 30mm; Fabricaţie: Germania.

Suport: oţel. Fono-absorbant: burete poliuretanic. SNR: 25 dB. Cu bandă pentru ﬁxare în dreptul
gâtului. Fabricaţie: Germania.

D125 2612 SOUND

D166 2640 STAR 3001

Antifoane externe simple conform EN 352-1

Antifoane externe simple conform EN 352-1

Suport: plastic ranforsat. SNR 26dB. Cască antifon robustă, cu greutate redusă. Oferă protecţie
optimă la un cost redus.

Suport: plastic ranforsat. SNR 26dB. Cască antifon robustă, cu greutate redusă. Oferă protecţie
optimă la un cost redus.
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Antifoane externe cu montare pe cască conform EN 352-3
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Antifoanele externe 3M™ Peltor™ Seria X
oferă o performanţă ridicată în protecţia
împotriva zgomotelor din industrie, cu o
atenuare între 27 şi 37 (dB), cupele având
un design modern, atractiv şi minimal.
Banda de susţinere este izolată electric,
pentru o protecţie sporită. Acestea sunt
disponibile în varianta cu prindere pe cap
sau ataşabile la cască.

27dB

31dB

33dB

33dB

SNR

37dB

SNR

SNR

SNR

SNR

D188 2655 3M™ Peltor™ X1

D189 2656 3M™ Peltor™ X2

D190 2657 3M™ Peltor™ X3

D191 2658 3M™ Peltor™ X4

D192 2659 3M™ Peltor™ X5

Antifoane externe

Antifoane externe

Antifoane externe

Antifoane externe

Antifoane externe

Nivel de protecţie: 87dB(A) - 98dB(A)
Aplicaţii tipice: Tăierea ierbii,
activităţi cu bormaşina. Certiﬁcări:
Aprobat CE. Pentru protecție
îndelungată și igienă sporită, bureții
antifonului pot ﬁ înlocuiți cu kitul
Igienic HYX1 pentru 3M Peltor X1.

Nivel de protecţie: 94dB(A) - 105dB(A)
Aplicaţii tipice: Construcţii, industria
manufacturieră. Certiﬁcări: Aprobat
CE. Pentru protecție îndelungată și
igienă sporită, bureții antifonului pot
ﬁ înlocuiți cu kitul igienic HYX2 pentru
3M Peltor X2.

Nivel de protecţie: 95dB(A) - 110dB(A)
Aplicaţii tipice: Industria forestieră,
aeroporturi, inginerie. Mediu de lucru:
Expunere continuă/lungă la zgomote.
Certiﬁcări: Aprobat CE. Pentru
protecție îndelungată și igienă sporită,
bureții antifonului pot ﬁ înlocuiți cu
kitul igienic HYX3 pentru 3M Peltor X3.

Nivel de protecţie: 95dB(A) - 110dB(A)
Aplicaţii tipice: Industrie. Mediu de
lucru: Niveluri ridicate de zgomot.
Certiﬁcări: Aprobat CE. Pentru
protecție îndelungată și igienă sporită,
bureții antifonului pot ﬁ înlocuiți cu
kitul igienic HYX4 pentru 3M Peltor X4.

Nivel de protecţie: 95dB(A) - 110dB(A)
Aplicaţii tipice: Industria mineră, cariere
de piatră, industria hârtiei şi a
cartonului, turbine de gaze. Mediu de
lucru: Niveluri extrem de puternice de
zgomot. Certiﬁcări: Aprobat CE. Pentru
protecție îndelungată și igienă sporită,
bureții antifonuui pot ﬁ înlocuiți cu kitul
igienic HYX5 pentru 3M Peltor X5.

26dB

31dB

SNR

30dB

SNR

SNR

D172 2645 OPTIME™ I 3M™

Antifoane externe cu bandă pentru ﬁxarea
pe cap conform EN 352-1

D181 2650 OPTIME™ I 3M™
Antifoane externe atașabile la cască
conform EN 352-1

Suport: oţel inoxidabil. Fonoabsorbant: burete poliuretanic. Fabricaţie: Suedia. Caracteristici şi
avantaje: Foarte ușoare, cu proﬁl redus și spațiu generos în interior pentru confortul urechii.
Pernuțele late de etanșare, confortabile, sunt umplute cu o combinație unică de ﬂuid și spumă,
care oferă etanșare optimă și presiune redusă la contact. Sunt ideale pentru utilizarea în medii
cu zgomot industrial moderat, precum ateliere și imprimerii, dar sunt potrivite și pentru activități
în medii deschise, precum tunderea ierbii sau pentru activități recreative. Disponibile și în
versiune HI-VIZ, culoare verde. Versiuni disponibile: Antifoane externe cu bandă pentru ﬁxarea
pe cap, OPTIME™I. Antifoane externe atașabile la cască, OPTIME™ I. Pentru protecție îndelungată
și igienă sporită, bureții antifon pot ﬁ înlocuiți cu kitul igienic H510 OPTIME I .

35dB

SNR

D177 2647 OPTIME™ III 3M™
Antifoane externe cu bandă pentru
ﬁxarea pe cap conform EN 352-1

D174 2646 OPTIME™ II 3M™
Antifoane externe cu bandă pentru ﬁxarea
pe cap conform EN 352-1

35dB

34dB

SNR

Antifoane externe cu bandă ﬁxare în
dreptul gâtului conform EN 352-1

Antifoane externe cu bandă pentru ﬁxarea
pe cap conform EN 352-1

Suport: oţel inoxidabil. Fono-absorbant: burete poliuretanic. Fabricaţie: Suedia. Caracteristici şi
avantaje: Optime™ II au fost dezvoltate pentru medii cu zgomot solicitante, atenuează la un nivel
maxim chiar si frecvențele extrem de joase. Pernuțele de etanșare sunt umplute cu o combinație
unică de lichid și spumă. Rezultatul este o etanșare optimă cu presiune redusă la contact, care
asigură confort plăcut, chiar și pentru utilizări pe perioade lungi. Pernuțele de etanșare sunt
prevăzute cu canale de ventilație și sunt acoperite cu folie igienică patentată, moale. Optime™ II
sunt o alegere potrivită pentru mediile tipice cu zgomot industrial puternic sau pentru utilajele din
construcții, aeroporturi și lucrări agricole. Produsul este disponibil, de asemenea, în versiunea
Hi-Viz, culoare verde. Versiuni disponibile: Antifoane externe cu bandă pentru ﬁxarea pe cap,
OPTIME™ II, Antifoane externe atașabile la cască, OPTIME™ II. .Pentru protecție îndelungată și
igienă sporită, bureții antifon pot ﬁ înlocuiți cu kitul igienic H520 OPTIME II.

SNR

D178 2647GT OPTIME™ III 3M™

D182 2651 OPTIME™ II 3M™

PROTECTIE AUDITIVA
antifoane externe

27dB

SNR

D183 2652 OPTIME™ III 3M™
Antifoane externe ataşabile la cască
conform EN 352-1

Suport: oţel inoxidabil. Fono-absorbant: burete poliuretanic. Fabricaţie: Suedia. Caracteristici şi avantaje: Optime™ III oferă protecție auditivă de înaltă performanță, au fost dezvoltate pentru utilizarea
în medii extrem de zgomotoase. Protecția are la bază o tehnologie cu înveliș dublu, minimizând rezonanța în cupele utilizatorului, rezultând o atenuare maximă a frecvenței înalte. O conexiune acustică
între volumul din interior și volumul dintre cupe oferă, la rândul său, atenuare maximă a frecvenței joase. Pernuțele de etanșare sunt late și umplute cu spumă moale, pentru cea mai bună ﬁxare și
presiune redusă la contact. Optime™III simbolizează protecția eﬁcientă și cel mai ridicat nivel de confort pentru utilizator. Produsul este disponibil în versiunea Hi-Viz, culoare verde. Versiuni disponibile:
Antifoane externe cu bandă pentru ﬁxarea pe cap, OPTIME™ III, Antifoane externe cu bandă în dreptul gâtului, OPTIME™ III, Antifoane externe atașabile la cască, OPTIME™ III. Pentru protecție
îndelungată și igienă sporită, bureții antifon pot ﬁ înlocuiți cu kitul igienic H540 OPTIME III.
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Lucrati intr-un mediu zgomotos si aveti nevoie sa comunicati?

NOU
D300 2782 3M™ Peltor™ LiteCom

D296 2780 3M™ Peltor™ LiteCom Plus

5D12 3M™ Peltor™ LiteCom Pro III

Sisteme de comunicații

Sisteme de comunicații

Sisteme de comunicații

Sistemele de comunicaţie 3M™ Peltor™ LiteCom oferă
protecţie de înaltă performanţă, cu radio integrat pentru
comunicaţii prin cablu de rază scurtă de acţiune, împreună
cu alte căşti LiteCom şi aparate de radio portabile cu două
căi programate pe aceeaşi frecvenţă. Microfonul ce
anulează zgomotele de fundal vă permite să comunicaţi cu
mâinile libere în mediul de lucru. Caracteristici: 8 canale pe
bandă PMR 446 MHz. 38 de subcanale. Transmisie
acţionată vocal. Funcţie de închidere automată. Indicator al
statusului bateriei. Meniu asistat vocal. Standarde şi
aprobări: Directive EIP 89/686/EC, R&TTE 1999/5/EG, ROHS
2011/65/EU.

Sistemele de comunicații 3M™ Peltor™ LiteCom Plus oferă
protecţie de inaltă performanţă. Microfoanele cu funcția
dependentă de nivelul de ascultare ambientală crește
siguranța
dumneavoastră,
deoarece
puteți
auzi
împrejurimile, ca de exemplu, semnalele de avertizare. O
intrare audio externă vă permite să vă conectați la un telefon
extern sau radio portabil cu două căi, indiferent de
frecvenţă. Microfonul ce anulează zgomotele de fundal vă
permite să comunicați cu mâinile libere în mediul de lucru.
Caracteristici: 8 canale (PMR 446 Mhz), 69 canele (LPD 433
Mhz). 121 de subcanale. Nivel funcțional de ascultare a
ambientului. Baterie lithiu-ion cu o durată de operare de 20
de ore. Transmisie acţionată vocal. Funcție de închidere
automată. Indicator al statusului bateriei. Standarde și
aprobări: Directivele EIP 89/686/EC, R&TTE 1999/5/EG,
ROHS 2011/65/EU

Noua generație de căști de protecție auditiva cu sistem de
comunicare pentru utilizarea în mediile cu atmosfera potențial
explozivă - ATEX. Dispune de sistem emisie-recepție integrată
programabil analog/ digital, conectivitate Bluetooth®, microfon cu
suprimare de zgomot, și microfoane externe cu ﬁltru acustic pentru
ascultare ambientală. căștile 3M™ WS™ LiteCom Pro III Ex nu numai
protejează utilizatorul împotriva zgomotului periculos dar înlesnește
comunicarea în mediile cu zgomot și păstrează atenția la sunetele
din apropiere. Disponibil și în varianta non-EX. Caracteristici: 70 de
canale programabile DMR (403-470 Mhz). Acumulator Li-Ion cu
durata de operare 12 ore. Transmisie acționată vocal, microfon
etans la umiditate și praf - IP68. Conectivitate Bluetooth®.
Standarde și aprobari: Directiva EIP 89/686/EEC, Directiva RED
2014/53/EU și DIrectiva ATEX 2014/34/EU.

5D13 3M LEP 200
Antifoane interne cu ﬁltru acustic

15D3 3M™ Peltor™ SportTac

5D14 3M™ Peltor™ ProTac III

Noua generație de antifoane interne cu ﬁltru acustic 3M™
PELTOR™ LEP-200 protejează auzul și îmbunătățește
comunicarea și percepția sunetului din mediul de muncă
zgomotos. Antifoanele au integrate antene interne, care
permit conectarea wireless la dispozitive de comunicare
(telefon, stație emisie - receptie) prin intermediul unui
receptor purtat la gât (accesoriu vândut separat), pentru
ascultarea comenzilor sau informațiilor. Caracteristici: Trei
trepte de volum, Cutie de încărcare și depozitare, cu timp de
încărcare de 90 min. Acumulator Li-ion, cu durata de
operare de 16 ore. Două tipuri de antifon intern: Ultraﬁt™,
SNR 32dB și Torque™, SNR 38 dB. Greutatea unei căști - 4
grame. Standarde și aprobări: Directiva EIP 89/686/CEE,
Directivele EMC 2004/108/EC și RoHS 2011/65/EU.
Standardele EN 352-2:2002, EN 352-7:2003, EN 55022:2010
+ AC:2011 Clasa B, EN 55024:2010, EN 61000-6-2:2005 +
AC:2005, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 și EN 50581:2012.

Sisteme de comunicații cu antifoane externe

Sisteme de comunicații cu antifoane externe

Sistem de activare în functie de nivelul zgomotului, care previne
întreruperea bruscă a sunetului. Feţe interschimbabile pentru
schimbarea culorii. Prevăzute cu funcţie de comutare OFF
automată. Pliabile pentru depozitare uşoară. Dezvoltate special
pentru vânători și trăgători de elită. Conform EN 352-1:2002, EN
352-4:2001, EN 352-6:2002.

Căștile antifon externe 3M PELTOR ProTac III protejează
împotriva zgomotului dăunător, în timp ce permit ascultarea
sunetelor din mediul înconjurător, până la nivelul de 82dB.
Sporesc capacitatea de comunicare cu persoanele din jur și
ascultarea semnalelor precum cele de avertizare, vehicule
în mișcare, sunete ale echipamentelor sau din procese
tehnologice. Diponibil și în varianta cu proﬁl redus al cupei
Protac III Slim. Protac III SNR 32dB, Protac III Slim SNR 26.
Caracteristici: durata de operare aprox. 1000 ore, mufa Jack
3,5mm pentru conectarea la dispozitive externe, doar
pentru ascultare (limitată la 82dB).
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TM

Solutii pentru comunicatii 3M PELTOR

Aeroporturi

Vânătoare şi tir sportiv

Industrie

Petrol şi gaze

TM

Aplicaţii militare

Importanța folosirii echipamentelor de protecție auditivă 100% din timpul de expunere

100%
protecţie
Asigură protecţia dorită

99%
protecţie

doar 5 minute pe zi de
neatenţie reduce semniﬁcativ efectul protecţiei
auditive

90%

protecţie

echivalent fără protecţie

Siguranţă şi protecţie
Pentru a ﬁ eﬁciente, echipamentele de protecție auditivă trebuie utilizate 100% din timpul petrecut în medii cu zgomot. Neutilizarea echipamentelor, chiar și o
perioadă scurtă de timp, reduce dramatic efectul și mărește riscul afecțiunilor auditive. Soluțiile pentru comunicații 3M PELTOR încurajează utilizarea îndelungată,
deoarece utilizatorul este mai puțin izolat și poate să comunice mai ușor cu ceilalţi.
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PROTECTIE
RESPIRATORIE

1.Identiﬁcaţi noxele

Şlefuire
Tăiere
Perforare

300

2.Evaluaţi nivelul de risc

Rugină particule de metal şi ﬁller

P1

Beton, Piatră

P1

Ciment, lemn, oţel

P2

Vopsele / lacuri / grunduri

P2

Oţel, Inox

P3

Lacuri împotriva depunerilor

P3

Pulverizarea lubriﬁanţilor la temperaturi reduse

Sudură

Informaţii importante

Nivel de protecţie

Aplicaţii

P2

P3

Când concentraţia de cuarţ este ridicată

Aplicatii
Poate ﬁ necesară o mască pentru aplicaţii speciale

P2

Oţel de construcţie zinc (autogen, MIG/MIK)

P2

3M 9928 sau 3M 9925 pentru Ozon

Inox (electrod)

P2

3M 9928 sau 3M 9925 pentru Ozon

Lipire

P2

Prelucrarea ﬁbrelor de sticlă şi a celor minerale

P2

Sortarea deşeurilor

P3

Poate ﬁ necesară o mască pentru gaze şi vapori

Vopsire prin pulverizare

P2

Poate ﬁ necesară o mască pentru gaze şi vapori

Pesticide pe bază de apă

P2

Lucrări de întreţinere (ex. schimbarea ﬁltrelor)
Alergii

Conctact cu:

Niveluri reduse de
pulberi ﬁne (până la 4 x
VLM) şi aerosoli pe bază
de ulei sau apă, întâlnite
în mod obişnuit în
aplicaţiile de şlefuire
manuală, perforare şi
tăiere

P1

Praf de cereale

P2

Mucegai / Ciuperci

P2

Bacterii

P2

Fum / Gaze de motorină arsă

P2

FNP12/NPF 12 FNP50/NPF 50 FNP12/NPF 12
Niveluri reduse de
pulberi ﬁne (până la
12x VLM) şi aerosoli
pe bază de ulei sau
apă, care implică
ciment tencuire,
şlefuire şi praf
de lemn

Niveluri reduse de
pulberi ﬁne (până la
50xVLM) şi aerosoli pe
bază de ulei sau apă,
întâlnite la manipularea pulberilor
periculoase în ind.
farmaceutică sau
manipularea agenţilor
biologici şi a ﬁbrelor

Niveluri reduse de
pulberi ﬁne (până
la 12x VLM),
aerosoli pe bază
de ulei sau apă,
fum de metal şi
ozon (12 x VLM) şi
vapori organici sub
VLM întâlnite în mod
obişnuit la sudare şi
lipire

Factor Nominal de Protecţie (FNP)Ş Nivelul teoretic al unei măşti pentru particule, conform datelor privind
performanţa măsurată în laborator

P3

Pentru protecţie suplimentară

Când aţi identiﬁcat nivelul de protecţie necesar, puteţi evalua dacă vă este necesară o mască în formă de cupă sau o
mască pliabilă şi dacă este necesar să ﬁe prevăzută cu supapă.

Măşti 3M în forma de Cupă
+Formă convexă, clemă
în zona nasului şi design
cu 2 benzi elastice
+Uşor de ﬁxat
+Durabile, design
rezistent la colaps

P3

Polen, animale

Măşti pentru particule Măşti pentru particule Măşti pentru particule
EN149:2001+A1:2009 EN149:2001+A1:2009 EN149:2001+A1:2009
FFP3
FFP2

3.Selectaţi masca pentru protecţie adecvată

Lucrări cu azbest Cantităţi reduse, expunere ocazională

Pulverizare

Măşti pentru particule
EN149:2001+A1:2009
Factor
nominal de FFP1
protecţie
FNP4/NPF 4

În cazul sărurilor de crom

P2

Măşti 3M pliabile
P3

Pentru tuberculoză

*Atenţionare: Acest ghid are rol de prezentare generală. Nu trebuie utilizat ca singura sursă pentru selectarea măştilor. Detalii privind performanţele şi limitările sunt menţionate pe ambalajul produsului şi în instrucţiunile
de utilizare. Înainte de utilizarea măştilor de protecţie, utilizatorul trebuie să citească şi să îşi însuşească instrucţiunile de utilizare pentru ﬁecare produs. Consultaţi legislaţia în vigoare. Măştile prezentate sunt câteva
dintre produsele care pot ﬁ luate în considerare. Selecţia echipamentului de protecţie respiratorie adecvat va depinde de situaţia speciﬁcă şi trebuie realizată doar de către o persoană competentă, care cunoaşte condiţiile
speciﬁce de lucru şi limitările echipamentelor pentru protecţie respiratorie

Clasiﬁcare ﬁltre
Cod Culoare & litere

PROTECTIE RESPIRATORIE
ghid de selectie

metoda de selectie a protectiei respiratorii 3M in 4 pasi

AX

Gaze şi vapori organici cu punct de ﬁerbere ≤ 65 C

CO

Monoxid de carbon(CO)

A

Gaze şi vapori organici cu punct de ﬁerbere > 65 C

Hg

Mercur (Hg)

B

Vapori anorganici, ex. Cl2, H2S, NaOH

NO

Oxizi de azot

E

Dioxid de sulf (SO2), acid clorhidric (HCl)

Reaktor- P3

Iod Radioactiv

K

Amoniac (NH3)

P

Particule

Măşti 3M cu benzi elastice late
+Design robust şi durabil
permite utilizarea măştilor
pe durata mai multor
schimburi şi ﬁxarea sigură
+Benzi elastice reglabile
realizate din material textil
+Materialul moale pentru
etanşare pe faţă
îmbunătăţeşte nivelul de
comfort.

Supapă de respiraţie 3M
+ Cu căptuşeală moale,
asigură o ﬁxare ﬂexibilă
şi comfortabilă, datorită
designului cu 3 segmente
+ Ambalajul individual şi
designul pliabil previn
contaminarea înainte de
de utilizare şi permit
păstrarea comodă

+Evacuare eﬁcace a
aerului cald şi umed
asigură un nivel ridicat
de confort în utilizare
+Permite utilizarea
continuă şi pe durate
mai lungi de timp
+Reduce riscul formării
condensului pe lentilele
ochelarilor

4. Instruirea privind ﬁxarea şi utilizarea
Semniﬁcaţia marcajelor semimăştilor
Conform Noului Standard EN 149:2001 + A1:2009
R - reprezintă semimasca reutilizabilă pentru mai mult de un schimb
NR- reprezintă semimasca nereutilizabilă
D - semimasca este conformă cu cerinţele rezistenţei împotriva colmatării, oferă un nivel ridicat de
ﬁltrare chiar şi în mediile cu praf

3M SERIA AURA 9300+
CARACTERISTICI SI BENEFICII

Această serie de măști pentru protecție respiratorie împotriva particulelor
stabileşte noi standarde în privința confortului pentru utilizatori. Designul cu trei
segmente, precum și căptuşeala moale pe partea interioară a măștilor
3M Aura™ 9300+, asigură un nivel ridicat de confort și permite vorbirea, ﬁind
astfel ușor acceptate de utilizatori, chiar și în cazul unei durate mai lungi de
utilizare. Fiind pliabile, sunt mai practice decât măștile în formă de cupă. Cu
ajutorul tehnologiei 3M inovative de ﬁltrare cu rezistență redusă la respirație,
puteți respira prin mască cu efort și mai mic. 3M Aura™ 9300+ este prevazută
suplimentar cu un segment superior embosat, special conceput să reducă
formarea condensului pe lentilele ochelarilor, cauzat de aerul cald și umed
expirat.

Segment superior embosat
+ Reduce formarea condensului pe lentilele ochelarilor
Segment superior cu contur în zona nasului
+ Designul curbat, apropiat de faţă, îmbunătăţește
compatibilitatea cu ochelarii
+ Se conformează pe conturul nasului

Design pliabil – 3 segmente
+ Permite mișcări faciale mai ample, ﬁind mult mai
confortabile pe perioada vorbirii
+ Uşor de păstrat când nu sunt utilizate
+ Asigură confort și stil fără a compromite performanţa
Spuma în zona nasului
+ Realizată din material care absoarbe transpiraţia
+ Foarte moale la contactul cu tenul
+ Fixarea compatibilă cu ochelarii, pentru a reduce riscul formării condensului,
este ușor de obţinut
Material Electret 3M™ îmbunătățit pentru ﬁltare performantă
+ Filtrare eﬁcace, combinată cu rezistenţă redusă la respiraţie
+ Performanţă calitativă ridicată constantă
Supapă de expirație 3M™ Cool Flow
+ Evacuarea eﬁcace a aerului cald și umed expirat asigură utilizarea confortabilă
+ Evacuează aerul expirat, minimizând riscul formării condensului pe lentilele
ochelarilor

PROTECTIE LA PULBERI
semimasti pliabile

TM

Benzi elastice
+ Presiunea egală a benzilor îmbunătăţeste confortul pe gât, faţă şi cap.
Codiﬁcarea cu culori
Ambalare individuală
+ Ambalarea igienică protejează masca de contaminare înainte de utilzare
+ Permite păstrarea practică
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Segment inferior cu clapetă
+ Îmbunătăţește ﬁxarea și ajustarea pentru o ﬁxare confortabilă
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PROTECTIE LA PULBERI
semimasti pliabile

FFP1

FFP1

1D83 9310+ AURA

1D84 9312+ AURA

Semimăşti pliabile pentru particule,
conform EN 149:2001+A1:2009

Semimăşti pliabile pentru particule,
conform EN 149:2001+A1:2009

Model fără supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP1 NR D. Protecţie la pulberi și aerosoli. Nivel
maxim de utilizare: până la 4 x VLM*.

Model cu supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP1 NR D. Protecţie la pulberi și aerosoli. Nivel maxim
de utilizare: până la 4 x VLM*

FFP2

FFP3

1D88 9322+ AURA

1D91 9332+ AURA

Semimăşti pliabile pentru particule,
conform EN 149:2001+A1:2009

Semimăşti pliabile pentru particule,
conform EN 149:2001+A1:2009

Model cu supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP2 NR D. Protecţie la pulberi și aerosoli. Nivel maxim
de utilizare: până la 12 x VLM*.

Model cu supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP3 NR D. Protecţie la pulberi și aerosoli. Nivel maxim
de utilizare: până la 50 x VLM*
*VLM=valoarea limită maximă
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3M SERIA 8800
CARACTERISTICI SI BENEFICII

Măștile seria 8800, deosebit de ușoare, asigură protecție
respiratorie eﬁcace și confortabilă împotriva pulberilor și
aerosolilor. Formă convexă, designul cu două benzi elastice,
spumă în zona nasului și clemă pentru ﬁxarea în zona nasului,
asigură ﬁxarea confortabilă pentru o varietate largă de
dimensiuni ale feței. Supapa unică cu care sunt prevăzute
măștile 3M 8822 și 3M 8812, cât și designul rezistent la colaps,
oferă protecție durabilă și confortabilă, în mod special în
condiții de căldură și umiditate ridicate. Seria 8800 reprezintă
o componentă de bază pentru protecția individuală în diferite
medii de lucru și este conformă EN 149:2001. Tehnologia
patentată a supapei de expirație 3M Cool Flow asigură confort
superior utilizatorului, permițând evacuarea rapidă a aerului
cald și umed expirat.
Confort
+ Formă convexă, cu clemă pentru ﬁxarea pe nas
și design cu două benzi elastice
+ Foarte ușoare si confortabile

FFP1

FFP2

1D37 8710 3M

1D40 8810 3M

Semimăşti în formă de cupă pentru particule,
conform EN 149:2001+A1:2009

Semimăşti în formă de cupă pentru particule,
conform EN 149:2001+A1:2009

Model fără supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP2. Protecție la
pulberi și aerosoli. Nivel maxim de utilizare: până la 12 x VLM.

Model fără supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP2. Protecție la
pulberi și aerosoli. Nivel maxim de utilizare: până la 12 x VLM.

Siguranță
+ Protecţie eﬁcace, împotiva particulelor ﬁne
+ Design durabil, rezistent la colaps

Supapă 3M™ Cool Flow
+ Permite evacuarea rapidă și eﬁcace a aerului cald și
umed expirat, pentru un nivel ridicat de confort
+ Reduce acumularea aerului expirat, minimizând riscul
formării condensului pe lentilele ochelarilor
Aplicaţii:
+ Construcţii / reparaţii navale
+ Laboratoare
+ Industria farmaceutică
+ Industria cauciucului / mase plastice
+ Metalurgie / siderurgie
+ Pulberi de substanţe chimice

+ Industria alimentară
+ Prelucrarea metalului
+ Agricultură
+ Gradinărit
+ Ceramică
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FFP1

PROTECTIE LA PULBERI
semimasti in forma de cupa

TM

FFP2

1D41 8812 3M

1D43 8822 3M

Semimăşti în formă de cupă pentru particule,
conform EN 149:2001+A1:2009

Semimăşti în formă de cupă pentru particule,
conform EN 149:2001+A1:2009

Model cu supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP1. Protecție la
pulberi și aerosoli. Respirație ușurată datorită supapei de
expirație. Nivel maxim de utilizare: până la 4 x VLM.

Model cu supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP2. Protecție la
pulberi și aerosoli. Respirație ușurată datorită supapei de
expirație. Nivel maxim de utilizare: până la 12 x VLM.
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PROTECTIE LA PULBERI
semimasti in forma de cupa

TM

3M SERIA 8300
CARACTERISTICI SI BENEFICII

Cu seria 3M 8300 beneﬁciați de o ﬁxare confortabilă, datorită
designului cu căptușeală deosebit de moale pentru confort
instantaneu și de durată și designului robust, pentru rezistentă și
durabilitate.
Clemă cu forma literei M
pentru ﬁxarea în zona nasului
+ Clema se mulează rapid și usor
în zona nasului, oferind confort
superior

Design robust
+ Construcţia măștii oferă
durabilitate îmbunătăţită

+ Materialele au fost selectate
pentru confort superior și
durabilitate îmbunătăţite
+ Benzile elastice codiﬁcate cu
culori permit identiﬁcarea
ușoară a nivelului de protecţie

FFP2

FFP3

1D08 8322 3M

1D49 8833 3M

Semimăşti în formă de cupă, pentru particule,
conform EN 149-2001

Semimăşti în formă de cupă, pentru particule,
conform EN 149-2001

Model cu supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP2 NR D. Protecție
la particule. Respirație ușoară datorită supapei de expirație.
Nivel maxim de utilizare: până la 12 x VLM*.

Model cu supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP3 R D. Protecție la
particule. Respirație ușoară datorită supapei de expirație. Nivel
maxim de utilizare: până la 50 x VLM*.

Supapă 3M™ Cool Flow
+ Permite evacuarea rapidă și
eﬁcace a aerului cald și umed
expirat, pentru un nivel ridicat
de confort chiar și în condiţii
de umezeală și temperatură
ridicate
Aplicaţii:
+ Construcţii
+ Construcţii / reparaţii navale
+ Industria farmaceutică
+ Prelucrări mecanice
+ Metalurgie / siderurgie
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Benzi elastice croşetate

Material Electret 3M™ pentru
ﬁltare performantă
FFP2

FFP1
+ Materialul 3M ajută utilizatorii să
respire mai ușor prin mască,
pentru protecţie confortabilă
+ Pulberi de substanţe chimice
+ Ceramică
+ Agricultură
+ Prelucrarea metalului
+ Industria auto
+ Azbest (doar 8833)

1D05 8312 3M

1D07 8320 3M

Semimăşti în formă de cupă, pentru particule,
conform EN 149-2001

Semimăşti în formă de cupă, pentru particule,
conform EN 149-2001

Model cu supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP1 NR D. Protecție
la particule. Respirație ușoară datorită supapei de expirație.
Nivel maxim de utilizare: până la 4 x VLM*.

Model fără supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP2 NR D.
Protecție la particule. Nivel maxim de utilizare: până la 12 x
VLM*.

CARACTERISTICI SI BENEFICII

3M K100 Gama de maşti de ﬁltrare furnizează protecţie respiratorie eﬁcientă pentru utilizare de
către lucrători în industrie, în cazul în care vor ﬁ expuşi la particule.
- Testat şi aprobat conform EN 149:2001
- Formă plată pentru a ﬁ uşor de depozitat, atunci când nu este utilizat
- Forma măştii permite menţinerea formei în medii calde şi umede
- Gaică ce permite ajustarea pe forma feţei
- Supapă de respiraţie ce oferă un confort optim în medii calde şi umede (numai modelele K111,
K112 si K113).
- Clip colorat, de ﬁxare pe nas, pentru identiﬁcare uşoară a gradului de protecţie: galben pentru
FFP1, albastru FFP2 şi roşu pentru FFP3.

3D35 K111 3M
Semimăşti pliabile pentru particule,
conform EN 149:2001
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FFP3

FFP2

FFP1

3D36 K112 3M
Semimăşti pliabile pentru particule,
conform EN 149:2001

PROTECTIE LA PULBERI
semimasti pliabile

3M SERIA K100

3D37 K113 3M
Semimăşti pliabile pentru particule,
conform EN 149:2001
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PROTECTIE LA PULBERI
semimasti aplicatii speciale

NOU

1D99 9913 3M

2D00 9914 3M

Semimăști pentru particule - aplicații speciale,
în formă de cupă, conform EN 149-2001

Semimăști pentru particule - aplicații speciale,
în formă de cupă, conform EN 149-2001

Model fără supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP1. Protecţie la
pulberi, aerosoli, vapori organici sub nivelul VLM. Nivel maxim de
utilizare: până la 4 x VLM* pentru particule și sub nivelul VLM
pentru vapori organici

Model cu supapă de expirație; Clasiﬁcare: FFP1; Protecție la
pulberi, aerosoli, vapori organici sub nivelul VLM; Respirație
ușoară, datorită supapei de expirație; Nivel maxim de
utilizare: până la 4 x VLM* pentru particule și sub nivelul VLM
pentru vapori organici.

NOU
FFP3

FFP2
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FFP1

FFP1

1D47 8825 PLUS 3M

1D51 8835 PLUS 3M

Semimăști pentru particule - aplicații speciale,
în formă de cupă, conform EN 149-2001

Semimăști pentru particule - aplicații speciale,
în formă de cupă, conform EN 149-2001

Model cu supapă de expirație; Clasiﬁcare: FFP2 D; Protecție la
pulberi, aerosoli și fum de metal; Confortabilă datorită supapei
de expirație; Nivel maxim de utilizare: până la 12 x VLM*.

Model cu supapă de expirație; Clasiﬁcare: FFP3 D; Protecție la
pulberi, aerosoli și fum de metal; Confortabilă datorită supapei
de expirație; Nivel maxim de utilizare: până la 50 x VLM*.
*VLM=valoarea limită maximă

2D05 9928 3M

Semimăști pentru particule - aplicații speciale,
în formă de cupă, conform EN 149-2001

Semimăști pentru particule - aplicații speciale,
în formă de cupă, conform EN 149-2001

Oferă protecție împotriva fumului de sudură, mirosurilor neplăcute, ozon, pulberi, praf până la
10 ori valoarea limită admisă pentru particule. Are formă convexă, sporește confortul
utilizatorului și permite o bună potrivire pe o gamă largă de dimensiuni ale feței. Supapa 3M™
Cool Flow™ are rol de evacuare a aerului expirat, pentru a reduce umiditatea din interiorul măștii,
pentru confort ridicat. Strat de carbon activ împotriva gazului de ozon (până la 10X VLM) și
mirosurilor neplăcute (sub VLM). Bretelele reglabile în 4 puncte și clema pentru nas asigură o
etanșeitate optimă.

Oferă protecție respiratorie împotriva fumului de sudură, prafului, pulberilor, aerosolilor,
ozonului, mirosurilor neplăcute. Strat de carbon activ împotriva gazului de ozon (10xVLM) și
mirosurilor neplăcute (sub VLM). Forma sa convexă sporește confortul utilizatorului și permite o
potrivire bună, într-o gamă largă de dimensiuni pentru față. Supapa de expirație de la 3M Cool
Flow reduce umiditatea acumulată, în special în condițiile de muncă calde și umede. Material de
etanșare pe față, ce poate ﬁ curățat cu un șervețel igienic 3M. Bretele reglabile în 4 puncte și
clema pentru nas asigură o ﬁxare adecvată.

PROTECTIE LA PULBERI
semimasti aplicatii speciale

FFP2

FFP2

2D03 9925 3M

FFP2

2D04 9926 3M
Semimăști pentru particule - aplicații speciale,
în formă de cupă, conform EN 149-2001
Masca de protecție respiratorie pentru particule 3M 9926, FFP2 oferă protecție împotriva
pulberilor, aerosolilor și gazelor acide sub nivelul VLM. Supapa reduce acumularea de căldură
pentru a oferi o protecție comfortabilă, chiar și în condiții calde sau umede. Nivel de protecție:
până la 12x VLM pentru particule și sub VLM pentru gaze acide.
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PROTECTIE LA PULBERI
semimasti in forma de cupa

FFP1

D032 120BW BLS

D039 128BW BLS

19D7 Zer0 30 BLS

Semimăşti în formă de cupă, pentru particule,
conform EN 149-2001

Semimăşti în formă de cupă, pentru particule,
conform EN 149-2001

Semimăşti în formă de cupă, pentru particule,
conform EN 149-2001

Model fără supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP1 NR D. Protecție
la pulberi de substanțe solide netoxice / aerosoli. Nivel maxim de
ﬁltrare: până la 4 x VLM*.

Model fără supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP2 NR D. Protecție
la pulberi de substanțe solide netoxice / aerosoli. Nivel maxim de
ﬁltrare: până la 12 x VLM*.

Model fără supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP3 NR D.
Protecție la pulberi de substanțe solide netoxice / aerosoli.
Nivel maxim de ﬁltrare: până la 50 x VLM*. Performanţe
tehnice mai bune decât un FFP3, cu rezistenţă la respiraţie
mai mică decât la FFP1.

FFP1
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FFP3

FFP2

FFP3

FFP2

D034 122BW BLS

D041 129BW BLS

D463 505BW

Semimăşti în formă de cupă, pentru particule,
conform EN 149-2001

Semimăşti în formă de cupă, pentru particule,
conform EN 149-2001

Semimăşti în formă de cupă, pentru particule,
conform EN 149-2001

Model cu supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP1 NR D. Protecție
la pulberi de substanțe solide netoxice / aerosoli. Nivel maxim de
ﬁltrare: până la 4 x VLM*.

Model cu supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP2 NR D. Protecție
la pulberi de substanțe solide netoxice / aerosoli. Nivel maxim de
ﬁltrare: până la 12 x VLM*.

Model cu supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP3 NR D.
Protecție la pulberi de substanțe solide netoxice / aerosoli.
Nivel maxim de ﬁltrare: până la 50 x VLM*.

FFP2

FFP1

D095 212B BLS

D099 213B BLS

D101 217B BLS

Semimăști pentru particule - aplicații speciale,
în formă de cupă, conform EN 149-2001

Semimăști pentru particule - aplicații speciale,
în formă de cupă, conform EN 149-2001

Semimăști pentru particule - aplicații speciale,
în formă de cupă, conform EN 149-2001

Model fără supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP1 NR D;
Cărbune activ. protecție la pulberi de substanțe solide
netoxice / aerosoli. Nivel maxim de ﬁltrare: până la 4 x
VLM* pentru particule.

Model cu supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP1 NR D. Cărbune
activ. Protecție la pulberi de substanțe solide netoxice /
aerosoli. Nivel maxim de ﬁltrare: până la 4 x VLM* pentru
particule.

Model cu supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP2 NR D.
Cărbune activ. Protecție la pulberi de substanțe solide
netoxice / aerosoli, gaze acide. Nivel maxim de ﬁltrare:
până la 12 x VLM* pentru particule și sub nivelul VLM
pentru gaze acide.

FFP2

FFP2

FFP3

D105 226B BLS

D106 226B-RS BLS

19D8 Zer030C BLS

Semimăști pentru particule - aplicații speciale,
în formă de cupă, conform EN 149-2001

Semimăști pentru particule - aplicații speciale,
în formă de cupă, conform EN 149-2001

Semimăști pentru particule - aplicații speciale,
în formă de cupă, conform EN 149-2001

Model cu supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP2 NR D; Cărbune
activ. Protecție la pulberi de substanțe solide netoxice /
aerosoli, vapori organici iritanți. Nivel maxim de ﬁltrare: până la
12 x VLM* pentru particule și sub nivelul VLM pentru vapori
organici iritanți.

Model cu supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP2 NR D. Material
special ignifugat. Cărbune activ. Protecție la pulberi de
substanțe solide netoxice / aerosoli, vapori organici iritanți.
Nivel maxim de ﬁltrare: până la 12 x VLM* pentru particule și
sub nivelul VLM pentru vapori organici iritanți.

Model cu supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP3 NR D. Cărbune
activ. Protecție la pulberi de substanțe solide netoxice /
aerosoli, gaze acide. Nivel maxim de ﬁltrare: până la 50 x VLM*
pentru particule și sub nivelul VLM pentru gaze acide.
Performanţe tehnice mai bune decât un FFP3, cu rezistenţă la
respiraţie mai mică decât la FFP1.
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PROTECTIE LA PULBERI
semimasti in forma de cupa

FFP1
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PROTECTIE LA PULBERI
semimasti pliabile

FFP1

D999 822B BLS FLICKIT

1D04 829B BLS FLICKIT

1D28 860B BLS FLICKIT

Semimăşti pliabile pentru particule,
conform EN 149:2001

Semimăşti pliabile pentru particule,
conform EN 149:2001

Semimăşti pliabile pentru particule,
conform EN 149:2001

Model cu supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP1 NR D. Protecţie
împotriva particulelor de substanţe solide sau lichide (praf, ceaţă,
fum). Nivel maxim de ﬁltrare: până la 4 x VLM.

Model cu supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP2 NR D. Protecţie
împotriva particulelor de substanţe solide sau lichide (praf, ceaţă,
fum). Nivel maxim de ﬁltrare: până la 12 x VLM.

Model cu supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP3 NR D.
Protecţie împotriva particulelor de substanţe solide sau
lichide (praf, ceaţă, fum). Nivel maxim de ﬁltrare: până la 50 x
VLM.

FFP1
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FFP3

FFP2

FFP2

FFP2

5D16 820B BLS FLICKIT

1D03 828B BLS FLICKIT

1D19 837B BLS FLICKIT

Semimăşti pliabile pentru particule,
conform EN 149:2001

Semimăşti pliabile pentru particule,
conform EN 149:2001

Semimăşti pliabile pentru particule,
conform EN 149:2001

Model fără supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP1 NR D. Protecţie
împotriva particulelor de substanţe solide sau lichide (praf, ceaţă,
fum). Nivel maxim de ﬁltrare: până la 4 x VLM.

Model fără supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP2 NR D. Protecţie
împotriva particulelor de substanţe solide sau lichide (praf, ceaţă,
fum). Nivel maxim de ﬁltrare: până la 12 x VLM.

Model cu supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP2 NR D.
Protecţie împotriva particulelor de substanţe solide sau
lichide (praf, ceaţă, fum), gaze acide. Nivel maxim de ﬁltrare:
până la 12 x VLM.

FFP2

FFP3

D078 1710V

D080 1720V

D082 1730V

Semimăşti de unică folosinţă pliabile

Semimăşti de unică folosinţă pliabile

Semimăşti de unică folosinţă pliabile

Model cu supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP1 NR D;
Protecţie la particule solide şi lichide. Nivel maxim de
utilizare: până la 4 x VLM.

Model cu supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP2 NR D. Protecţie
la particule solide şi lichide. Nivel maxim de utilizare: până la 10
x VLM.

Model cu supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP3 NR D.
Protecţie la particule solide şi lichide. Nivel maxim de
utilizare: până la 30 x VLM.

FFP2

FFP2

FFP1

2D55 D1310V

2D56 D1320V

2D57 D1320V-C

Semimăşti de unică folosinţă în formă de cupă

Semimăşti de unică folosinţă în formă de cupă

Semimăşti de unică folosinţă în formă de cupă

Model cu supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP1 NR D. Protecţie
la pulberi- şi aerosoli. Nivel maxim de utilizare: până la 4 x VLM.

Model cu supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP2 NR D. Protecţie
la pulberi şi aerosoli. Nivel maxim de utilizare: până la 10 x
VLM.

Model cu supapă de expirație. Clasiﬁcare: FFP2 NR D. Protecţie
la pulberi şi aerosoli. Nivel maxim de utilizare: până la 10 x VLM.
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semimasti

FFP1
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PROTECTIE RESPIRATORIE
ghid de selectie

4 pasi in alegerea sistemului de protectie adecvat
1.Identiﬁcaţi noxele - Identiﬁcaţi noxele speciﬁce aplicaţiilor dumneavoastră speciﬁce
2.Evaluaţi nivelul de risc
Limite de utilizare pentru măştile cu ﬁltre inteschimbabile pentru particule
NPF*

P2

P3

Mască integrală

10

10

Nu se utilizează împotriva particulelor de materiale
cancerigene şi radioactive, precum şi a substanţelor
biologice aeropurtate cu grad de risc 1 sau 3 şi a enzimelor.

40

Nu se utilizează împotriva particulelor de materiale
radioactive, precum şi a substanţelor biologice aeropurtate
cu grad de risc 3 şi a enzimelor

Alb

Particule

Maro

Vapori organici

Gri

Vapori Anorganici

Galben

Gaze acide

Verde

Amoniac

*factor nominal de protecţie

3.Selectaţi masca şi ﬁltrul adecvate

2125 P2R
2135 P3R

6035P3R

Protecţie doar împotriva particulelor

Semimască seria 6000
6051 A1
6055 A2
6054 K1
6057 ABE1
6059 ABEK1
6075 A1+Form

6051i A1
6055i A2

Protecţie doar împotriva gazelor şi vaporilor

Semimască seria 6500
6038 P3R(HF)

2128 P2R
2138 P3R
Protecţie împotriva particulelor si
mirosurilor de gaze <VLM

Semimască seria 7500
6091 A1 P3 R
6092 ABEK1 P3 R
6095 A2 P3 R
6099 ABEK2 Hg P3
Mască integrală seria 6000

4.Instruiri privind ﬁxarea şi utilizarea

312

Protecţie oferită de ﬁltru

Informaţii generale

Semimască

20

Culoarea codului

6051 A1
6055 A2
6054 K1
6057 ABE1
6059 ABEK1
6075 A1+Form

5911 P1R
5925 P2R
5935 P3R

501

Sistem opţional
3M cu regulator,
compatibile cu
seriile de măşti
3M reutilizabile

Protecţie combinată împotriva particulelor + gaze şi vapori

PROTECTIE GAZE SI VAPORI
filtre

313
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PROTECTIE GAZE SI VAPORI
masti cu filtre
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Modele disponibile:

Mărimi disponibile:

6501QL
6502QL
650QL

Model/Tip
4251
4277
4255
4279
400

mărime S
mărime M
mărime L

D721 | D723 | D724 SERIA 6500 3M
Seria 6500QL 3M Semimască de gaze
Se potrivește pe multe tipuri de fețe datorită chingilor
ajustabile. Textură din silicon care asigură o bună ﬁxare pe
față. Compatibilă cu o gamă largă de ﬁltre de gaze, vapori și
particule seria 3M. Valva de expirație 3M Cool Flow™ asigură
confort și reduce căldura și umezeala. Prevăzută cu un
mecanism tip clapetă, care permite scoaterea și ﬁxarea rapidă
a măștii, fără a ﬁ necesară îndepărtarea caștii de protecție a
capului - varianta QL. Conține un număr minim de părți
componente, ceea ce asigură ﬁabilitatea. Sistem de prindere
tip baionetă al ﬁltrelor.

Tip ﬁltru
FFA1P2D
FFABE1P3D
FFA2P3D
FFABEK1P3D
Filtru an�
colmatare

D430 | D436 | D431 | D437 | D394
SERIA 4000 3M
3M SERIA 4000 Semimască cu 2 ﬁltre conform EN 149
Fabricată din cauciuc ﬁn, nonalergic, utilizează două ﬁltre
laterale ﬁxe. Design cu proﬁl apropiat de față, pentru
vizibilitate periferică îmbunătățită. Etanşeitate foarte bună.
ﬁltre disponibile împotriva majorităţii substanţelor chimice, nu
necesită întreţinere, suprafaţă mare de ﬁltrare.

Mărimi disponibile:

7501
7502
7503

Mărimi disponibile:

6100
6200
6300

mărime S
mărime M
mărime L

D706 | D709 | D714 SERIA 6000 3M
3M SERIA 6000 Semimască cu 2 ﬁltre conform EN 140
Fabricată din cauciuc EPDM, utilizează două ﬁltre laterale cu
montare tip baionetă. Designul celor două ﬁltre oferă o
rezistenţă redusă la respirație şi supapa 3M Cool Flow asigură
distribuirea echilibrată a greutății și câmpului vizual. Durată
lungă de întrebuințare, etanșeitate foarte bună; ﬁltre disponibile
împotriva gazelor, vaporilor şi particulelor. Mărimi: S,M,L. Filtre
3M. Compatabilă cu sistemul de aducţie de aer 3M S-200 şi
gama de ﬁltre 3M.

Mărimi disponibile:

mărime S
mărime M
mărime L

6700
6800
6900

mărime S
mărime M
mărime L

D846 | D848 | D850 SERIA 7500 3M

D731 | D796 | D808 SERIA 6000 3M

3M SERIA 7500 Semimască cu 2 ﬁltre

3M SERIA 6000 3M

Material moale din silicon. Rezistenţa redusă la respiraţie ajută la minimalizarea acumulării
căldurii în interiorul măştii, datorită supapei 3M Cool Flow, prevăzute cu sistemul tip baionetă, ce
permite ataşarea unei game largi de ﬁltre 3M, care oferă protecţie împotriva gazelor, vaporilor şi
particulelor, în funcţie de nevoile dumneavoastră individuale. De asemenea, masca poate ﬁ
utilizată cu sistemul cu aducţie de aer 3M™ S-200 pentru confort şi ﬂexibilitate îmbunătăţite.

Fabricată din silicon, utilizează două ﬁltre laterale cu montare tip baionetă. 4 puncte de ajustare
individuală. Câmp vizual foarte mare, vizor din policarbonat transparent, ﬁltre disponibile
împotriva majorității substanțelor chimice. Mărimi: S,M,L.

Imagine
Cod

Filtre

Clasa

D680
D683
A1
A2

EN14387:
2004+
Standard
A1:2008

Noxe

Vapori
organici
(punct de
ﬁerbere >
65 C

D671
D679
A1
A2
EN14387:
2004+
A1:2008

Vapori
organici
(punct de
ﬁerbere >
65 C

D681

D682

D684

K1

ABE1

ABEK1

EN14387:
2004+
A1:2008

Amoniac
şi
deviaţii

EN14387:
2004+
A1:2008

Combinat
vapori
organici,
gaze,
anorganice,
gaze acide

EN14387:
2004+
A1:2008

Combinat
vapori
organici,
gaze,
anorganice,
gaze acide

D686
A1+
Formadelda
EN14387:
2004+
A1:2008

Vapori
organici
şi formal
dehidă

D702
HgP3
EN14387:
2004+
A1:2008

Vapori
de mercur,
clor şi
particule

ABEK2P3

D704
D574
D576
P1 R
P2 R
P3 R

D577
D093
P2 R
P3 R

D094
D097
P2 R
P3 R

EN14387:
2004+
A1:2008

EN143:
2004+
A1:2006

EN143:
2000+
A1:2006

EN143:
2000+
A1:2006

D702

D703

AXP3
EN14387:
2004+
A1:2008

Vapori
organici
(punct de
ﬁerbere
<65 C)

Vapori
organici,
gaze
anorganice
gaze acide
amoniac

Particule
pulberi
ﬁne şi
aerosoli

Particule,
ozon şi
mirosuri
neplăcute
sub CMA
pentru
vapori org.

Particule
(pulberi
ﬁne şi
aerosoli)

D098

D458

P3 R

P3 R

EN143:
2000+
A1:2006

EN143:
2000+
A1:2006

Particule,
ozon şi
mirosuri
neplăcute
sub CMA
pentru
vapori org.

Particule,
acid
ﬂourhidic
la 30 ppm,
mirosuri
neplăcute
sub CMA

Nivel
protecţie
recomandat

Industrie/ aplicaţie
Agricultură (pesticide)
Aplicaţii cu particule
Construcţii ambarcaţiuni
Construcţii carieră
Ceramică / Materiale refractare
Depozitare substanţe periculoase
Fabricare cerneală / coloranţi
Fabricare utilizare adezivi
Fabricare reparaţii avioane
Fabricare bere
Fabricare vehicule
Fabricare vopsele / lacuri
Fabricare / utilizare răşini
Fabricare echipamente frigoriﬁce
Industrie Alimentară
Industrie Chimică
Industria Hârtiei
Minerit
Prelucrarea lemnului
Procese electrolite:
- Curăţare acid
- Decapare
- Gravare
Pulberi farmaceutice / chimice
Pulverizare substanţe agro / chimice
Smog tipic
Sortarea deşeurilor
Spitale şi laboratoare
Sudură
Topitorii
Topirea aluminiului
Utilizare mercur şi clor
Vopsire / smălţuire
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ABEK1 P2 R
ABEK2P3 R
A2
P3 R
P3 R
ABEK1P3 R
ABEK1 P2 R
A2
A2
P2 R
A2
A2
A2P3 R
ABEK1
P2 R
ABEK1P3 R
P3 R
P3 R
P3 R
ABEK1

PROTECTIE GAZE SI VAPORI
filtre

RECOMANDARE PENTRU UTILIZAREA FILTRELOR 3M

P3 R
ABEK1
P3 R
A1P2 R
A1+FORMADEHIDA
P3 R
P3 R
P3 R
Hg P3
A2P3 R
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PROTECTIE GAZE SI VAPORI
masti semimasti cu filtre

Modele

8400 BLS
8600 BLS

Modele
4000R S/M
4000R M/L

1D20 | 1D27 SERIA 8000 BLS

D398 | D397 SERIA 4000R BLS

5D66 BLS

Semimască cu 2 ﬁltre conform EN 405:2001+A1:2009

Semimască cu 2 ﬁltre conform EN 140:1998

Mască integrală cu 2 ﬁltre conform EN 136:1998

Fabricată din material termoplastic moale. Harnașament
ergonomic reglabil din polipropilenă, cu benzi elastice de
ﬁxare. Supapă de expirație frontală pentru eliminarea ușoară
a aerului cald și umed; Utilizează două ﬁltre laterale de tip:
FFABEK1P3 R D/ model 8400BLS și FFA2P3 R D / model
8600BLS.

Fabricată din material termoplastic moale. Harnașament
ergonomic reglabil; Supapă de expirație frontală, pentru
eliminarea ușoară a aerului cald și umed; Utilizează două ﬁltre
laterale cu montare tip baionetă. Mărimi S/M și M/L

Fabricată din material termoplastic moale. Harnașament
reglabil. Vizor panoramic, clasa optică 1. Interiorul este din
cauciuc siliconic. Utilizează două ﬁltre laterale cu montare tip
baionetă

FILTRE DISPONIBILE PENTRU MĂŞTILE 4000 R ŞI 5600
Alb - protecţie la particule

Galben - Protecţie la gaze acide

Maro - protecţie la vapori organici

Verde - Protecţie la amoniac şi derivaţi

Gri - protecţie la vapori anorganici

FILTRE
DISPONIBILE

COD FILTRU
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Filtre
ABEK1P3 R D
A2P3 R D

A2

5D17

ABE1

D096

ABEK1

D100

A2P3R

D102

ABEK1P3R P3R

D103

D087

AX

D092

ABEK2

D114

K2

ABE2P3R ABEK2P3R P2 NR
PREFILTRU

5D18

5D19

D116

D328

D337 3150P BLS / 3150P BLS

D485 5150 BLS

Mască integrală cu vizor din sticlă/policarbonat,
conform EN136: 1998

Mască integrală cu 1 ﬁltru,
conform EN136:1998

Interiorul măștii este din cauciuc termoplastic. Un singur ﬁltru cu
ﬁlet conf EN 148-1. Destinată aplicațiilor cu solvenți.

Fabricată din material termoplastic moale. Interiorul este din
cauciuc siliconic. Un singur ﬁltru cu ﬁlet conform EN 148-1.
Vizor fără distorsiuni, clasa optică 1.

Fabricată din cauciuc siliconic. 2 valve laterale pentru expirație
ușoară. Un ﬁltru cu ﬁlet conform EN 148-1.

FILTRE DISPONIBILE PENTRU MĂŞTILE SGE46, 3150, 3150P, 5150
Alb - protecţie la particule

Galben - Protecţie la gaze acide

Maro - protecţie la vapori organici

Verde - Protecţie la amoniac şi derivaţi

Gri - protecţie la vapori anorganici

Roşu - Protecţie la mercur clasa 2 şi particule periculoase

FILTRE
DISPONIBILE

COD FILTRU

A2

D418

AX

K2

D419

magazin.renania.ro

ABE2

D420

D421

ABEK2

D422

A2P3R

D426

AXP3NR

5D20

ABE2P3R ABEK1P3R ABEK2P3R P3R

D428

5D21

D432

D399

ABEK2HgP3R

PROTECTIE GAZE SI VAPORI
masti semimasti cu filtre

14D1 SGE46 BLS
Semimască cu 1 ﬁltru conform EN 140:1998

D442
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PROTECTIE GAZE SI VAPORI
masti semimasti cu filtre

318

4D40 DRAEGER X-PLORE 3300 R55330

4D39 DRAEGER X-PLORE 5500 R55270

4D47 DRAEGER X-PLORE 6300 R55800

Semimască cu 2 ﬁltre conform EN 140

Mască integrală: conform EN 136

Mască integrală: conform EN 136

Fabricată din cauciuc hipoalergic TPE. Utilizează două
ﬁltre laterale cu montare tip baionetă. Greutate: cca. 95
g. (fără ﬁltre). Model deosebit de rezistent, ﬁltre
disponibile împotriva majorității substanțelor chimice.
Filtre disponibile: Identice cu ﬁltrele pentru masca
integrală X-plore 5500.

Fabricată din materiale hipoalergice, utilizează două ﬁltre
laterale cu montare tip baionetă. 5 puncte de ajustare
individuală. Câmp vizual foarte mare. Piesa facială din PMMA.
Vizor din policarbonat. Filtre disponibile împotriva majorității
substanțelor chimice.

Fabricată din materiale hipoalergice, utilizează un ﬁltru
frontal cu montare prin înﬁletare (ﬁlet conform EN
148-1). 5 puncte de ajustare individuală; Câmp vizual
foarte mare, peste 180°. Vizor din Plexiglas (opțional:
vizor Policarbonat sau Triplex). Rezistent la zgâriere;
Piesa facială din PMMA. Filtre disponibile împotriva
tuturor substanțelor chimice.

Familia X-PLORE 6000

Filtre disponibile pentru masca integrală 5500 şi semimasca 3300
Denumire ﬁltru
Filtru Pure P2 R
Filtru Pure P3 R
Filtru Pure P3 odor R
Filtru pentru paritcule tip P3R
Filtru pentru gaze tip A1
Filtre pentru gaze tip A2
Filtre pentru gaze tip A2 B2

Cod Filtru Corpul Măştii
D763
5D90
5D91
D758
D790
D791
D765

Cod Filtru

Filtre pentru gaze tip A1B1E1
Filtre pentru gaze tip A1B1E1K1
Filtre combinate tip A1-P3 R D
Filtre combinate tip A2-P3 R D
Filtre combinate tip A1B1E1K1Hg-P3 R D
Filtre pentru gaze tip A2 B2 P3 R D
Filtre combinate tip A2B2E2K2Hg-P3 R D

D766
D780
D792
D793
D781
5D26
D782

Mască

Vizor

Corpul Măştii

X-plore 6530
X-plore 6530
X-plore 6570
X-plore 6570
X-plore 6570

PC
TRIPLEX
PC
POLIBARBONAT
TRIPLEX

EPDM
EPDM
SILICON albastru
SILICON galben
SILICON galben

Filtre disponibile pentru masca integrală 6300
Tip Filtru

Cod Filtru

Tip Filtru

Cod Filtru

Tip Filtru

Cod Filtru

Tip Filtru

Cod Filtru

680 P3 R
940 A2
940 A2 B2
940 E2
940 K2
940 A2 B2 E2 K1

D794
D783
D767
D770
D784
D774

1140 A2 B2 E2 K2
940 A2-P2 R D
1140 A2-P3
940 A2 B2 P2 R D
1140 A2 B2-P3
940 K2 P2 RD

D776
D785
D783
D768
D769
6D51

940 A2 B2 E2 K1 P2
1140 A2 B2 E2 K1 Hg P3 R D
1140 A2 B2 K2 Hg P3 R D
1140 A1 B2 E2 K1 Hg NO CO 20 P3 R D
1140 A2 B2 E2 K2 Hg NO CO 20 P3 R D
1140 B2 CO P3 R D

D775
D779
D771
D773
D778
5D96

1140 AX
1140 AX B2
1140 AX P3 R D
1140 Nuklear P3 D
1140 Reaktor P3 R D
1140 Reaktor P3 R D
incinerabil

D788
5D93
5D94
D789
D787
5D95

Căști 3M™ Versaﬂo™ seria S

Căști și cagule 3M™ Versaﬂo™ seria S
Suport integrat

S-133 S/L
S-333G S/L

S-433 S/L
S-533 S/L

Cască de protecţie
cu vizieră şi
protecţia capului

S-655
S-657
S-757

S-855E

M-106
M-107

M-306
M-307

Casca de protecţie cu
vizieră, protecţia capului
şi protecţie pentru umeri

M-406
M-407

Accesorii pentru tubul de respiraţie

Tuburi de respiraţie
BT-20 S/L: Greutate redusă
(două lungimi disponibile)
BT-30: Auto reglare
BT-40: Cauciuc foarte rezistent

BT-922: Protecție de unică folosinţă
BT-926: Protecție ignifugă
BT-20 S/L

Sisteme Turbo cu presiune pozitivă
Numai pentru particule (protecţie împotriva gazelor
de vapori organici şi gaze acide)

Unitate Turbo cu
presiune pozitivă 3M
Versaﬂo TR-600

Cască de protecţie
cu vizieră

Suport reutilizabil

Unitate Turbo cu
presiune pozitivă 3M
Versaﬂo TR-300

BT-30

BT-40

Protecţie combinată
pentru gaze şi vapori

Siguranţă intrinsec
Protecţie combinată
pentru particule+gaze
şi vapori

Sistem Turbo cu
presiune pozitivă
3M Jupiter

Unitate Turbo cu
presiune pozitivă 3M Jupiter
cu protecţie exterioară IS

Filtru
- extinctor de scântei
- preﬁltru
- ﬁltru P
- P/ﬁltru pentru vapori organici
- P/gaze acide (acide HF in concentraţii
până la 10 ori Valoarea limită admisă)

Filtru
- Suport pentru preﬁltre
- Filtru P pentru particule
- Filtru A2P
- Filtru A2BEK1P
- Fitlre K1P
- Filtre ABE1P

Baterie
- Baterie standard (4.5 - 6 ore)
- Baterie de mare capacitate (9-12 ore)

Baterie
- Baterie de 4 ore
- Baterie de 8 ore

Încărcător
- Încarcător cu o singură mufă
- Kit de încărcare a bateriei cu 4 mufe

Încărcător
- Încărcător cu o singură mufă
- Încărcător cu 10 mufe
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BT-922

Regulatoare cu aducţie de aer
Cu funcţie de
Cu funcţie de răcire
încălzire a aerului
a aerului

Debit de aer
controlat

Regulator cu aducţie
de aer 3M™ Versaﬂo™
V-100E

Regulator cu aducţie
de aer 3M™
Versaﬂo™ V-500E

Regulator cu aducţie
de aer 3M™
Versaﬂo™ V-200E

Cupla pentru centură
Tub de alimentare cu aer

PROTECTIE RESPIRATORIE
ghid de selectie

Ghid de selectie sisteme de protectie respiratorie 3M si accesorii

Setul de cuple pentru tubul
de alimentare cu aer
Unităţile de ﬁltrare 3M Aircare
(cu ﬁxare pe perete sau pe
podea)
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PROTECTIE RESPIRATORIE
sisteme protectie respiratorie si aductie de aer

320

NOU

18D4 V500E 3M

3D33 JUPITER 3M

5D27 TR-600 3M

Regulator cu aductie de aer 3M™ Versaﬂo™ V-500E

Sistem 3M™ Jupiter™ pentru ﬁltrarea aerului

Regulator cu aducție de aer 3M™ Versaﬂo™ V-500E
Regulatorul de aer 3M™ Versaﬂo™ V-500 E este un dispozitiv
de reglare a debitului de aer, care se atașează la centură.
Atunci când este utilizat împreună cu una din căștile aprobate
3M, el formează un sistem de protecție respiratorie cu aducție
de aer.
• Debit de aer constant, controlat
• Butonul rotativ de blocare permite ajustarea debitului de
aer, în funcție de preferințele utilizatorului
• Alarmă auditivă integrată alertează utilizatorul în cazul
unei presiuni reduse a aerului furnizat în cască
• Amortizorul integrat reduce nivelul de zgomot al
regulatorului de aer la mai puțin de 65 dBA
• Filtrul interschimbabil, de carbon activ integrat, înlătură
mirosurile neplăcute
• Oriﬁciul auxiliar de conectare permite atașarea uneltelor
pneumatice, asemenea pistoalelor de pulverizare la
regulatorul de aer, fără ca acest lucru să afecteze debitul de
aer către cască
• Unitatea de reglare a debitului de aer poate ﬁ poziționată
pe centură, acomodând atât utilizatorii dreptaci, cât și cei
stângaci
• Conectorul pivotant sub formă de baionetă permite ca
tubul de respirație să ﬁe poziționat fără efort, în cea mai
confortabilă poziție pentru utilizator
• Regulatorul 3M V-500E a fost testat și aprobat conform
standardului EN14594, în combinație cu căștile aprobate 3M.
Aplicații:
• împotriva pulberilor ﬁne, aerosolilor, vopselei pulverizate sau
fumului metalic
•Gazelor și vaporilor
•Combinațiilor de particule, gaze și vapori
Sistem compatibil cu căștile și cagulele 3M pentru protecție
respiratorie.

Sistem 3M™ Jupiter™ pentru ﬁltrarea aerului
Unitatea 3M Jupiter™ pentru ﬁltrarea aerului, când este
utilizată împreună cu una dintre căștile 3M aprobate, formează
un sistem cu ventilație asistată pentru protecție respiratorie.
• Acumulatorii Nickel Metal Hydride asigură o durată mai lungă
de utilizare și au o greutate redusă.
• 5 tipuri de ﬁltre: P, A2P, KP, ABEP, A2BEKP.
• Capacele protejează ﬁltrele de particule și scântei care pot
pătrunde în corpul ﬁltrului.
• Proﬁlul redus a unității Jupiter permite o libertate de mișcare
îmbunătățită, în special în spații înguste.
• Designul rotunjit permite curățarea ușoară a unității Jupiter.
• Designul ergonomic al centurii îmbunătățește confortul
utilizatorului.
• Alarmă electronică alertează vizual și auditiv utilizatorul, când
debitul de aer este redus și / sau acumulatorul este consumat.
• Designul necesită întreținere minimă.
• Protecție împotriva prafului conform EN 60529 cod IP63.
• Siguranță în mod intrinsec conform EN 50014, EN50020 și
EN50281 (EEx ib IIB T3, II 2 G D).
Sistem compatibil cu căștile și cagulele 3M pentru protecție
respiratorie.

Sistem 3M™ Versaﬂo™ Unitate Turbo TR-600 pentru
ﬁltrarea aerului
3M™ Versaﬂo™ Unitate Turbo TR-600 este un dispozitiv pentru
ﬁltrarea aerului, cu montare la brâu. În combinație cu căștile și
cagulele aprobate 3M reprezintă un sitem performant de
protecție respiratorie împotriva particulelor, mirosurilor
neplăcute, gazelor și vaporilor de produse chimice. Unitatea
turbo TR-600 poate ﬁ utilizată împreună cu următoarele
produse 3M: căști Seria M, cagule Seria S, măști pentru sudură
Speedglas 9100 Air și 9100 FX Air. Utilizatorul poate selecta trei
niveluri de debit de aer pentru confort sporit. Ecranul display
indica nivelul de incarcare al bateriei și incarcarea ﬁltrelor în
timpul utilizarii. Alarmă sonoră, vizuală și vibrații pentru baterie
descarcată și debit redus de aer. Șase ﬁltre disponibile: P, P
plus mirosuri neplăcute*, vapori organici și gaze acide inclusiv
Acid Florhidric pănă la 10 x CMA, A1P, ABE1P, A2P, ABE2K1HgP.
Rezistență la praf și apă pulverizată conform EN60529 (IP 54).
Izolare la praft și submersie temporară la 1m conform
EN60529 (IP 67).

UNITATE 3M AIRCARE™
CARACTERISTICI SI BENEFICII

CARACTERISTICI SI BENEFICII

Tub de alimentare cu aer între
mască şi regulator

Semimască seria 7500
(sau seria 6200)

Sistem tip baionetă pentru conectarea
tubului de alimentare cu aer
Regulator S-200

Sistemul 3M™ S-200+ este cel mai confortabil şi versatil sistem cu aducţie de aer pentru
semimăştile integrale 3M™ seria 6000 şi 3M™ seria 7000. Sistemul 3M™ S-200+ se poate utiliza
ca şi sistem standard cu aducţie de aer sau în modul cu ﬁltre, când sursa de aer comprimat este
deconectată. Aplicaţii - Vopsire

Unitatea 3M AirCare™ ACU-03/ACU-04 pentru ﬁltrarea aerului se poate utiliza în
combinaţie cu toate sistemele 3M pentru protecţie respiratorie cu aducţie de aer.
Disponibil în două variante: ACU03 - cu prindere pe perete și ACU04 - cu prindere pe
podea.

- Supapă reductoare de presiune

Caracteristici şi beneﬁcii:
- Indicator de presiune manometru
- Preﬁltru
- Include adaptor BSP 3/8” - 1/2”
- Include 2 adaptoare, 3/8” BSP la ﬁlet exterior de ţeavă BSP 3/8”
- Filtru cu carbon activ
- Se poate utiliza de către 3 persoane concomitent (sau 2 utilizatori plus o unealtă
pneumatică)
- Sistemul de ﬁltrare în 3 etape furnizează aer de cea mai înaltă calitate către sistemul
de protecţie cu aducţie de aer şi uneltele pneumatice, îndepărtând aerosolii de apă şi
ulei, particulele şi mirosurile neplăcute provenite de la compresorul de aer.
- Unitatea de ﬁltrare a aerului este disponibilă în versiunea cu montare pe podea sau
pe perete.
- Presiunea de ieşire poate ﬁ reglată cu ajutorul regulatorului de presiune integrat.
Unitatea de ﬁltrare a aerului 3M™ AirCare™ se poate utiliza cu o presiune de intrare de
până la 10 bari.
- Intrare: ﬁlet interior de ţeavă BSP 12/” sau 3/8” l Ieşire: BSP 3/8”

- Siguranţă: Nivel înalt de protecţie respiratorie
- Confort: aer furnizat din lateral
- Deosebit de uşoară: sistem perfect echilibrat
- ecesită întreţinere minimă
Aprobări: EN 139
FNP: Semimască: 200 x VLM
Mască integrală: 2000 x VLM
Presiune de lucru: 3-7 bari
Debit de aer furnizat în mască: 120-350 L/min
Accesorii

PROTECTIE RESPIRATORIE
sisteme protectie respiratorie si aductie de aer

SISTEM CU ADUCTIE DE AER
3M™S-200 +

Opţional, sistemul 3M™ S-200+ se poate utiliza în combinaţie cu toate ﬁltrele
pentru particule 3M seriile 2000, 5000 şi 6000.
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5D28 S133 CAGULA 3M

5D29 S655 CAGULA 3M

5D30 S657 CAGULA 3M

Cagule 3M ™ seria S 133 combină protecția respiratorie
cu protecția pentru față, cap. Cagulele sunt concepute
pentru a ﬁ utilizate cu un sistem de aducție de aer sau
presiune pozitivă aprobat 3M. Ușoare și comfortabile.
Câmp vizual excelent. Întrebuințare generală. Cagulele şi
căștile 3M de protecție respiratorie sunt compatibile cu
sistemele de protecție respiratorie de la paginile
precedente.

Cagula 3M ™ S-655 oferă protecție pentru față, cap, gât și
umeri. Suport de ﬁxare pe cap reutilizabil. Funcție de control a
ﬂuxului de aer pentru confort ridicat și ﬁxare personalizată.
Mărime unică: 50-64 cm. Cagulele sunt concepute pentru a ﬁ
utilizate cu un sistem de aducție de aer sau presiune pozitivă
aprobat 3M. Ușoare și comfortabile. Câmp vizual excelent.

Cagula 3M ™ S-657 oferă protecție pentru față, cap, gât
și umeri. Suport reutilizabil. Design cu dublu înveliș
pentru etanșare și protecție respiratorie sigură.
Materialul din interior poate ﬁ introdus în combinezonul
de protecție, ceea ce permite aerului în exces să ﬁe
redirecționat pentru confort suplimentar. Cagulele sunt
concepute pentru a ﬁ utilizate cu un sistem de aducție
pentru aer 3M aprobat. Ușoare și comfortabile. Câmp
vizual excelent.

*Cagulele si căștile 3M de protecție respiratorie sunt
compatibile cu sistemele de protecție respiratorie de la
paginile precedente.

322

3D72/3D73 M406/M407 3M VERSAFLO

5D31/3D67 M106/M107 3M Versaflo

Mască de protecție conform
EN12941, EN14594 3B.

Mască de protecție

Măștile de protecție 3M Versaﬂo(TM) Seria M-400 sunt
deosebit de ușoare, cu o greutate excelent echilibrată. Banda
de ﬁxare pe cap este complet ajustabilă pentru ﬁxarea
confortabilă și distribuirea optimă a greutății. Include un
deﬂector, pentru ca utilizatorul să direcționeze debitul de aer
în interiorul căștii, oferind control și confort sporite. Se întrețin
rapid și ușor. Se conectează la tuburile de alimentare cu aer
seria BT. Compatibile cu antifoanele externe 3M Peltor(TM).
Disponibile în două variante:
-M-406 cu înveliș protector extrem de durabil, potrivit pentru
industria grea sau construcții și
-M-407 cu înveliș protector rezistent la ﬂăcări pentru aplicații
ce implică particule cu temperaturi ridicate. Cagulele şi căștile
3M de protecție respiratorie sunt compatibile cu sistemele de
protecție respiratorie de la paginile precedente.

Măștile de protecție 3M Versaﬂo(TM) Seria M-100 asigură
protecție împotriva riscurilor respiratorii, oculare și la nivelul
capului. Deﬂectorul de aer permite utilizatorilor să
direcționeze debitul de aer din interiorul căștii pentru mai mult
control și confort. Designul vizierei oferă un excelent câmp
vizual, cu o bună claritate optică. Viziera din policarbonat este
rezistentă la agenți chimici, zgârieturi și impact. Ușor de
curățat, de menținut și înlocuit. Compatibile cu antifoanele
externe 3M Peltor(TM). Disponibile în două variante:
-M-106 pentru utilizare generală în activități ce implică
substanțe sub formă de pulberi și procesarea substanțelor
chimice.
-M-107 cu rezistenţă la ﬂăcări, pentru aplicații ce implică
expunere la particule cu temperatură ridicată. Cagulele şi
căștile 3M de protecție respiratorie sunt compatibile cu
sistemele de protecție respiratorie de la paginile precedente.

Proprietăţi: model profesional. Utilizat în
locurile de muncă cu lipsă de oxigen şi
concentraţii mari de substanţe nocive. Furtun
antistatic, diametrul interior 25mm, prevăzut
cu spirală din oţel. Foarte rezistent la solicitări
mecanice, substanţe chimice, carburanţi.

1D21 850 APARAT DE BAZA
Conține: harnașament în piele, Tub gofrat
cu 2 racorduri, sită protectoare, lanț de ﬁxare.

D997 820 MASCA INTEGRALA
Mască integrală BRK 820

1D25 850-5 FURTUN DE
ADUCTIUNE
Furtun cu lungime de 5 m

1D23 850-10 FURTUN DE
ADUCTIUNE
Furtun cu lungime de 10 m

PROTECTIE RESPIRATORIE
sisteme protectie respiratorie si aductie de aer

B&R FRESH AIR - Sistem de respiratie cu aductiune de aer proaspat

1D24 850-20 FURTUN DE
ADUCTIUNE
Furtun cu lungime de 20 m

magazin.renania.ro
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5D32 PARAT 5510

5D33 PARAT 5510

5D34 PARAT 7520

Dispozitiv de autosalvare tip semimasca

Dispozitiv de autosalvare cu cagula

Dispozitiv de autosalvare cu cagulă

Dispozitivul Dräger PARAT® 3100 este un dispozitip tip
semimască de evacuare, echipat cu un ﬁltru multi-gaz
ABEK15. Ambalat într-o protecție robusta și ergonomica,
unitatea este compactă și ușor de transportat. Aprobat la
singurul
standard
recunoscut
pentru
ﬁltrarea
dispozitivelor industriale de evacuare (DIN 58647-7) oferă utilizatorilor un timp de evacuare de cel puțin 15
minute.

Dispozitivul Dräger PARAT® 5510 este proiectat pentru a vă
permite să respirați în condiții de siguranță timp de cel puțin
15 minute prin ﬁltrarea gazelor toxice, a particulelor și a
fumului, prin ﬁltrarea chiar și a monoxidului de carbon. Capota
aparatului poate ﬁ ușor purtată pe cap, asigurând protecția
ochilor și a căilor respiratorii, garantând o evacuare rapidă și
sigură, chiar și în zonele umplute cu fum. Este, de asemenea,
potrivit pentru personalul non-specialist și pentru persoanele
care poartă ochelari. Capota dispozitivului este fabricată din
țesătură cu rezistență ridicată, foarte vizibilă, cu auto-stingere
și rezistență la ﬂacără (pentru temperaturi mai mari de 1000 °
C). Filtrul montat CO P2 oferă protecție împotriva gazelor care
se dezvoltă în prezența unui incendiu (clor, acid clorhidric,
monoxid de azot, dioxid de sulf).

Dispozitivul Dräger PARAT® 7520 e proiectat pentru a va
proteja împotriva gazelor industriale toxice, a vaporilor, a
particulelor și a gazelor asociate incendiilor.Utilizeaza un
ﬁltru ABEK CO P3. Aprobare: conform EN 403: 2004
pentru cagulele de salvare impotriva incendiilor; conform
DIN 58647-7 pentru ﬁltrele dispozitivelor de evacuare;
ﬁltru suplimentar testat în conformitate cu EN 14387:
2004 pentru ﬁltrele de gaze și ﬁltrele combinate. Tipuri
de ambalaje: disponibile în Hard Case și Soft Pack.

PSS 3000

PSS 5000

Aparat de protecție respiratorie autonom izolant cu aer comprimat,
format din: harnașament, placă dorsală cu furtune integrate,
reductor de presiune, manometru sau dispozitiv electronic de
semnalizare și avertizare. Supapă la cerere (automat pulmonar).
Măști integrale cu vizor panoramic. Butelii din oțel sau compozit
pentru aerul comprimat 300 bar. Certiﬁcat ATEX.

Dräger PSS 5000 este un aparat de respirație de înaltă performanță
pentru pompierii profesioniști. Combinând ergonomia avansată cu o
gamă largă de opțiuni conﬁgurabile, Dräger PSS 5000 oferă
utilizatorului confortul și versatilitatea pentru a răspunde cerințelor
primilor respondenți, ori de câte ori este nevoie de protecție
împotriva respirației. Sistemul este format din: harnașament, placă
dorsală cu furtune integrate, reductor de presiune, manometru sau
dispozitiv electronic de semnalizare și avertizare. Supapă la cerere
(automat pulmonar). Măști integrale cu vizor panoramic. Butelii din
oțel sau compozit pentru aerul comprimat 300 bar. Certiﬁcat ATEX.

Aparat de protecție respiratorie autonom
izolant cu aer comprimat conform EN 137
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PROTECTIE RESPIRATORIE
sisteme protectie respiratorie si aductie aer

Costum sablator cu aducțiune de aer

Componente: cască sablator cu 2 vizoare de
protecție distincte, intern și extern. Vestă de
protecție din nylon. Tub gofrat cu 2 racorduri,
dispozitiv de reglare manuală a presiunii,
cuplă rapidă (1/4”); protecție avansată pentru
mediul de sablare. Greutate redusă, ușurință
mare în utilizare. Vizor panoramic cu unghi
vizual maxim. Suprapresiunea ușoară din
interior exclude posibilitatea pătrunderii în
costum a oricăror particule din mediul de
lucru al utilizatorului.

Componente: dispozitiv de ﬁxare pe cap.
Capișon din TYVEK. Tub gofrat cu 2 racorduri
și centură, cuplă rapidă (1/4”). Echipament
pentru vopsitori, oferă o alternativă de
protecție respiratorie simplă, eﬁcace și
economică. Vizor panoramic cu unghi vizual
maxim. Suprapresiunea ușoară din interior
exclude posibilitatea pătrunderii în costum a
substanțelor contaminante.

Accesorii Opţionale
Dispozitiv de climatizare HC 2400
Filtru aer de mare capacitate 41 P2E
Filtru aer de mare capacitate 41 P6E
Cartuş ﬁltrant de rezervă 41 AF
Set Folii Exterioare de protecţie 20 LCL

D454 46VX

Vestă de schimb pentru
costum de sablare,
lungime 71 cm

D046 13VX

Vestă de schimb pentru
costum de sablare,
lungime 97 cm

Accesorii Optionale
Dispozitiv de climatizare HC 2400
Filtru aer de mare capacitate 41 P2 E
Filtru aer de mare capacitate 41 P6 E
Cartuş ﬁltrant de rezervă 41AF
AF Vizor extern de schimb B771R015
Vizor intern de schimb P771B
Set folii exterioare de protecţie 20 LCL

D423 41AF

Cartuș ﬁltrant de schimb

Cartuș ﬁltrant de mare capacitate; Reține
praful, vaporii de ulei și alte impurități din
aerul comprimat.

D089 20LCL
Folii protectoare pentru vizor la costumul
de vopsitor
Se montează 1-5 folii pe vizorul exterior.
Se îndepărtează câte 1 folie când aceasta
s-a deteriorat. Ambalare - pachet 25 folii.

D424 41P2E
Filtru de aer cu 2 racorduri
Filtru de aer de mare capacitate. 1 racord de
intrare, 2 racorduri de ieșire. Este obligatorie
utilizarea unui ﬁltru de aer, deoarece reține
praful, vaporii de ulei și alte impuritați.

4D07 P771B

D425 41P6E

3D20 HC2400

Filtru de aer cu 6 racorduri

Dispozitiv de climatizare pentru costumul
de sablator și costumul de vopsitor

Filtru identic cu art. 41P2E dar cu 6 racorduri
de ieșire.
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1D53 88E SANDBLASTER

2D49 CC20 PAINTMAN
Costum pentru vopsitori cu
aducțiune de aer

Se montează pe furtunul de aer comprimat.
Funcție de încălzire a aerului care ajunge la
utilizator. Funcție de răcire a aerului care
ajunge la utilizator.

Vizor intern de schimb pentru costumul
de sablator Grosime 1 mm. Ambalare pachet 25 viziere

2D36 B771015

Vizor extern de schimb pentru costumul de
sablator Grosime 0,4 mm.
Ambalare - pachet 50 viziere.

ARTICOLE
TEHNICE
SI DE
PRIM AJUTOR

ARTICOLE TEHNICE
aparate de masura si detectie
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PAC 3500, 5500, 7000

X-AM 2500, 5000, 5600

X-AM 8000

Aparat de detecție portabil monogaz

Aparat de detecție portabil multigaz

Aparat de detecție portabil multigaz

Aparat de detecție portabil monogaz: Detector portabil
monogaz, care măsoară si avertizeaza un singur gaz, alarmă
optică, acustică și vibrații, clasă de protecție IP65, memorie de
date, aﬁșaj digital al valorilor măsurate. Dimensiuni: 64 / 84 /
20 mm.Greutate: cca 120 g. Detector monogaz, care măsoară
și avertizează un singur gaz: Pac 3500 poate măsura unul din
urmatoarele 3 gaze: O2, H2S, CO – durată de utilizare limitată la
2 ani. Pac 5500 poate măsura unul din urmatoarele 3 gaze: O2,
H2S, CO – durată de utilizare nelimitată. Pac 7000 poate
măsura unul din urmatoarele gaze: O2, CO, H2S, H2S LC
(concentrație mica), CO2, CL2, HCN, NH NO, NO2, PH3, SO2, OV,
OV-A.

Detector portabil multigaz, care măsoară și avertizează până
la 6 gaze, alarmă optică, acustică si vibrații, clasă de protecție
IP67, aﬁșaj digital al valorilor măsurate simultan pentru cele 6
gaze, memorie de date. Dimensiuni: 47 / 129 / 31 mm.
Greutate: cca 220 g. X-am 2500 poate măsura maxim 4 gaze
din următoarele tipuri: Gaze explozive - Ex, O2, H2S, CO, NO2,
SO2. X-am 5000 poate măsura maxim 5 gaze din următoarele
tipuri: Gaze explozive – Ex, O2, CO, H2S, NO2, SO2, PH3, HCN,
NH3, CO2, Cl2, OV, OV-A(vapori organici), H2S LC, NO, CO/H2S,
CO compensat cu H2, CO HC, H2S HC. PH3 HC, Odorant
(mercaptani), Amine ,H2, H2 HC. X-am 5600 poate măsura
maxim 6 gaze din următoarele tipuri: Gaze explozive – Ex,
Dual IR Ex/CO2, IR Ex, IR CO2, O2, CO, H2S, NO2, SO2, PH3,
HCN, NH3, CO2, Cl2, OV, OV-A(vapori organici), H2S LC, NO,
CO/H2S, CO compensat cu H2, CO HC, H2.

Detector portabil multigaz, care măsoară si avertizează până
la 7 gaze simultan pe cele 5 canale disponibile, alarmă optică,
acustică și vibrații, clasă de protecție IP67, aﬁșaj digital al
valorilor măsurate simultan pentru cele 7 gaze, memorie de
date. Principiu de masură:
- IR – CO2 și Ex (bioxid de carbon si gaze explozive)
- Termocatalitic – Ex (gaze explozive)
- Electrochimic – peste 50 de substante – cele mai cunoscute
sunt: O2, CO, H2S, NO2, SO2, PH3, HCN, NH3, CO2, Cl2, OV,
OV-A(vapori organici), H2S LC, NO, CO/H2S, CO compensat cu
H2, CO HC, H2S HC. PH3, PID, O3
- PID - - fotoionizare, detectie COV (compuși organici volatili)
Aﬁșaj digital iluminabil – color
Pompă electrică încorporată
Dimensiuni: 179 / 77 / 42 mm.
Greutate: cca 500 g. (inclusiv acumulatori)

NOU
T706 Alcotest 6820
Alcooltest Dräger
Aparat portabil cu aﬁșaj digital. Sigur, ﬁabil și ușor de utilizat.
Toate funcțiile de măsură accesibile printr-o singură tastă.
Navigare în meniu cu 2 taste. Gata de utilizare în cca 2
secunde. Un ciclu de măsură de circa 15 sec. Domeniul de
măsură 0-2,5 mg/L (sau 0-5 ‰) alcool în respirație. Eroarea
standard ± 0.008 mg/L.
Drift <0,6% din valoarea
măsurată/lună. Memorie pentru ultimele 5000 valori
măsurate, ora și data măsuratorii. Utilizează muștiuce igienice
ușor de montat. Consum redus de energie –1500 măsurători
cu un set de 2 baterii tip AA. Marca CE. Posibilitate de
efectuare: Test pasiv: semnalează prezența alcoolului, dacă
subiectul suﬂă sau vorbește la câțiva centimetri de aparat, fără
a ﬁ nevoie de muștiucul igienic de unică folosință. Test direct:
în cazul în care, la testul pasiv se semnalează prezența
alcoolului, se pot face măsuratori precise, utilizând muștiucul
igienic. Rezultatul determinării poate ﬁ tipărit pe hârtie cu
imprimantă portabilă Drager, cu comunicare optică (fără
cablu). Senzor electrochimic Dräger Safety.

T714 Alcotest 5820

Drugtest

Alcooltest Dräger

Dräger DrugCheck 3000

Aparat portabil cu aﬁșaj digital. Sigur, ﬁabil și ușor de utilizat.
Toate funcțiile de măsură accesibile printr-o singură tastă.
Navigare în meniu cu 2 taste. Gata de utilizare în cca 2
secunde. Un ciclu de măsură de circa 10 sec (la o concentrație
de 0,50 mg / L. Domeniul de măsură 0-2,5 mg / L (sau 0-5 ‰)
alcool în respirație. Memorie pentru ultimele 100 valori
măsurate, cu aﬁșarea numărului testării. Utilizează muștiucuri
igienice, ușor de montat. Consum redus de energie, cu un set
de 2 baterii tip AA. Marca CE. Posibilitate de efectuare Test
pasiv - semnalează prezența alcoolului, dacă subiectul suﬂă
sau vorbește la cațiva centimetri de aparat, fără a ﬁ nevoie de
muștiucul igienic, de unică folosință. Test direct: în cazul în
care, la testul pasiv se semnalează prezența alcoolului, se pot
face măsurători precise, utilizând muștiucul igienic. Senzor
electrochimic Dräger Safety.

Dräger DrugCheck 3000 este destinat identiﬁcării simultane,
calitative, a până la 5 droguri/clase de droguri în probele de
salivă umană, în scopuri de diagnosticare (diagnosticare
in-vitro) sau în aplicaţii de medicină legală. Aceste
droguri/clase de droguri sunt: cocaină, opiacee, amfetamină,
metamfetamină şi THC/canabis. Fiecare drog/ clasă de droguri
este reprezentat(ă) printr-o bandă de testare separată, pe o
bandă de testare, în fereastra de vizualizare a casetei de
testare. Pe ambalajul Dräger DrugCheck 3000 sunt sintetizate
toate informaţiile importante despre droguri/clasele de
droguri, prescurtările lor, limite de depistare în ng/mL.

19T1 X100-M

Muștiucuri pentru alcooltestul X100
Muștiucuri care se atașează
la alcooltestul X100 - 25/set

1T58 F661

19T0 X100

Caracteristici: Ecran LCD, avertizare sonoră, domeniu de
măsură 0,00-0,19% și 0,0-1,9 g/l, ceas și alarmă, indicator
temperatură ambient, cronometru, sistem de auto-inchidere,
dimensiuni 102x34x18 mm.

Caracteristici: Folosește cea mai nouă tehnică de detecție și
măsură - senzor electrochimic ce asigură rezultate rapide și
precise; Senzor electrochimic din platină; Display: Ecran Dot
Matrix 4-cifre, aﬁșează alcoolemia cu 3 zecimale, luminat, 18
inch; Greutate: 148 g (fără baterii 126g); Memorează ultime
măsurări.

Aparat digital pentru măsurarea concentrației
de alcool din aerul expirat
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NOU

ARTICOLE TEHNICE
aparate de masura

NOU

Aparat pentru măsurarea concentrației
de alcool din aerul expirat
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ARTICOLE TEHNICE
covoare si benzi antialunecare

T285 SERIA 500

Bandă antialunecare ﬂexibilă 3M Safety-Walk seria 500
Aplicații: Suprafețe neregulate sau în relief. Culori: Negru (510),
Galben (530). Flexibile și conformabile. Rezistente la substanțe
chimice. În general sunt destinate utilizării pe suprafețe
neregulate, în zonele industriale, alimentare sau comerciale.
Acest produs se preteaza aplicării în medii uscate, umede sau
uleioase.

Aplicații: Scări, spații de producție si depozitare, rampe, placi de bază
ale maşinilor. Culori: Negru (610), Transparent (620), Galben (630),
Maro (660), Verde (640). Siguranță, pentru suprafețele alunecoase.
Durabilitate ridicată. Rezistență la substanțe chimice.

T216/ T217/ T218 3270E-1.5/ 3270E-3.0/ 3270E-6.1

T234 CCCGE

Aplicații: linii de asamblare, zone de producție, alte zone în care oamenii lucrează în
picioare o perioadă mare de timp, suprafețe cu contact limitat la substanțe chimice.
Culoare: Negru. * E- Varianta cu margine integrală, pe 4 laturi. Dimensiuni: 0.91 x
1.52m, 0.91 x 3.04m, 0.91 x 6.1m.

Utilizat la intrarea în încăperi cu cerinţe ridicate de curăţenie. Format din folii de
polietilenă transparentă pe care este aplicat un adeziv ataşat pe un suport din
polietilenă. Suportul este aderent la podea. Foliile lipicioase reţin mizeria şi
contaminanţii de pe talpa pantoﬁlor şi de pe roţi. Aplicaţii: spitale, unităţi medicale,
farmaceutice, în uzine biologice sau nucleare, la intrările din fabrică spre spaţiul de
birouri şi alte zone de lucru cu cerinţe ridicate de curăţenie. Disponibil cu 40 sau 60
de folii. Spate: alb, folii: transparente.

Covor ergonomic Safety-Walk 3M
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SERIA 600
Bandă antialunecare uz general 3M Safety-Walk seria 600

Covor control contaminare 3M

T645/T646 766/767 3M™ T641 764 3M™

F421 IND-CLEANER 3M™

T324 M1 3M™

Bandă adezivă pentru marcare 3M™

Bandă adezivă pentru marcare 3M™

Aplicator benzi de marcare M1

Caracteristici: Benzi economice din
PVC pentru marcarea obstacolelor
şi locurilor periculoase. Culori
disponibile: 766 – galben/negru.
767 – alb/ roşu. Dimensiuni: 50
mm x 33 m.

Caracteristici: Benzi economice din
PVC pentru aplicații de marcare
non-critice, codiﬁcare prin culori şi
grupare. Culori disponibile: galben,
alb, roşu, albastru, maro, verde,
portocaliu. Dimensiuni: 50 mm x 33
m.

Asigură ușurință, eﬁciență și
precizie în aplicarea benzilor de
marcare 3M.

NOU
7T02/7T03/7T04
101E/201E/301E 3M™
Bandă de mascare

NOU
7T05 9088 3M™

NOU
7T06 904 3M™

Bandă dublu adezivă

Bandă dublu adezivă
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7T01 Spray Hi-Strength 90 3M™

Soluție industrială de curațare
Industrial Cleaner, spray 500 ml

Spray adeziv, 500 ml

Spray de curățare industrial degresant. Se
poate utiliza pe o diversitate de suprafețe.
Ideal pentru îndepărtarea substanțelor
greu de înlăturat, cum sunt majoritatea
resturilor de adeziv întărit sau în curs de
întărire, resturilor de benzi adezive, grăsimi,
uleiuri și alți contaminanți. Produsul este pe
bază de ulei de citrice și nu conține
compuși clorinați sau solvenți petrolieri
obtinuți prin distilare. Agentul de curățare
se emulsionează în contact cu apa.

NOU

ARTICOLE TEHNICE
benzi

NOU

Recomandat pentru o gama largă de
aplicații care includ materiale ușoare,
precum cauciuc, bureți, spume,
textile sau materiale de tapisare, dar
și mase plastice (incluzând PE și PP),
PVC sau vinil. Lipire durabilă în timp și
rezistentă la contactul cu apa. Timp
relativ scurt de întărire și ﬁxare.
Rezistență ridicată la variații de
temperatură între -32°C și +80°C.
Ideal pentru aplicații și materiale mai
greu de ﬁxat, ce includ obiecte
decorative și ornamente din lemn,
sticlă sau țesături.

NOU

7T07 371 3M™

7T0B H-183 3M™

Bandă de ambalare

Aplicator bandă de ambalare H-183

Bandă de ambalare concepută
pentru utilizare industrială. Folosită
pentru ambalarea, întărirea și
sigilarea
cutiilor
de
carton,
asigurând o lipire excelentă. Bandă
transparentă cu adeziv de tip
polipropilenă (PP). Rezistență și
rapiditate în aplicare. Aderență
ridicată pentru o varietate de
suprafețe, nu doar pentru hârtie
sau carton. Lipirea devine mai
puternică,
mai
fermă,
la
temperaturi scăzute (~0°C).

Dispenser-ul manual H-183 oferă
un grad ridicat de manevrabilitate
în aplicarea benzilor adezive cu o
lățime maximă de până la 72 de
mm. Încărcarea lui se face ușor prin
inserarea rolei cu partea adezivă în
jos. Recomandat în special pentru
sigilarea și întărirea cutiilor și
ambalajelor din carton.
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ARTICOLE TEHNICE
benzi

NOU
Bandă dublu adezivă 3M

Bandă dublu adezivă 3M

Banda dublu adeziva acrilica

Bandă dublu adezivă 3M

7T12 4026 3M™

7T13 94-3M™

Este o bandă mediu conformabilă
care conține spumă cu celule
închise,
cu
un
adeziv
preso-activabil solid, ceea ce îi
conferă un grad ridicat de
transparență. Linie de lipire
invizibilă. Transparentă. Potrivită
pentru
materiale
diferite.

Este o bandă conformabilă care
conține spumă cu celule închise, cu
adeziv preso-activabil. Bandă de uz
general, potrivită pentru îmbinarea
materialelor cu energie superﬁcială
mare și medie. Aplicații de uz
general. Putere mare de prindere.
Rezistență la impact.

Bandă dublu adezivă acrilică
caracterizată de aderența inițială
puternică.
Rezistă
perioade
îndelungate la temperaturi înalte
(până la 230°C pentru perioade
scurte de utilizare). Echilibrul
perfect
între
rezistența
la
temperatură ridicată și rezistența la
exfoliere
și
forfecare.
Bune
proprietăți
de
etanșare.
Recomandată pentru suprafețe
caracterizate
de
energie
superﬁcială mare sau medie, de la
materiale metalice la cele plastice.
Utilizată atât în aplicații interioare,
cât și exterioare.

Bandă dublu adezivă buretoasă din
spumă de poliuretan cu celule
deschise și liner din hârtie
alb-verde. Grosime 1,6 mm.
Culoare: alb-gălbui. Rezistentă la
forfecare. Ideală pentru suprafețe
poroase și neregulate. Potrivită
numai pentru expunere temporară
la umiditate. Durată mare de viață –
potrivită numai pentru aplicațiile de
interior. Aplicare ușoară și curată,
cu aspect îngrijit. Recomandată la
ﬁxări ce necesită putere de
susținere mare și medie.

Este un promotor de aderență
folosit împreună cu benzile 3M™
VHB™. Poate ﬁ utilizat pe o gamă
foarte
largă
de
suprafețe:
polietilenă, polipropilenă, ABS,
poliester (PET), amestecuri de
mase plastice, beton, lemn, sticlă,
metal sau suprafețe metalice
vopsite.

7T09 4910 3M™ VHB™

764 4941 3M™ VHB™

NOU

7T11 VHB GPH 3M™ VHB™

NOU

Primer

NOU
NOU
7T19/7T20/7T21/7T22
Hot Melt 3748Q/3738Q/3762Q
+ Aplicator TC-Q 3M™
Adezivi Hot Melt

7T14/ 7T15

7T17 PR 20 3M™

Bandă adezivă

Adeziv cianoacrilat

Bandă dublu adezivă 3M™VHB™

Bandă adezivă izolatoare realizată
din ﬁlm de polietilenă aplicat pe un
material textil și un adeziv din
cauciuc sintetic. Recomandată
pentru
întreținere
generală,
grupare, ambalare, sigilare și
protejare/codare culori. Rezistență
ridicată la tracțiune. Adezivul din
cauciuc sintetic asigură o adeziune
instantanee la diferite tipuri de
suprafețe,
inclusiv
pe
cele
neregulate.

Adeziv cu vâscozitate redusă pe
bază de etil cianoacrilat. Asigură
lipirea rapidă și durabilă a unei
multitudini de materiale din plastic
și din cauciuc. Folosit la lipiri de
ﬁnisare și închidere a diferitelor
elemente pe suprafețe netede,
plane. Timp de ﬁxare 2-20
secunde, întӑrire totalӑ în 24 de
ore. Poate ﬁ aplicat ulterior pe
elemente pre-asamblate.

Este o bandă foarte conformabilă
care conține spumă cu celule
închise,
cu
un
adeziv
preso-activabil modiﬁcat, potrivită
pentru majoritatea tipurilor de
materiale.
Potrivită
pentru
materiale
vopsite
în
câmp
electrostatic. Foarte conformabilă.
Pentru materiale rigide și ﬂexibile
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7T16 2903 3M™

SJ3550B/SJ3560Tr 3M™ VHB™

7T18 8953 3M™

Bandă de ambalare cu ﬁlament
Bandă de împachetare armată cu
ﬁlamente din sticlă care oferă
rezistență la rupere. Suportul din
polipropilenă asigură rezistenţă la
abraziune, umiditate și uzură.
Adezivul este formulat pentru a
adera în mod adecvat la suprafețe
ﬁbroase.

Adeziv de uz general care se
folosește prin topire, utilizând
aplicatoarele
speciale
TC-Q.
Adezivul Hot Melt este ideal pentru
lipirea suprafețelor din plastic,
metal, lemn, tapiserie. Prezintă
rezistență
ridicată
la
șocuri
mecanice. Timp scurt de întărire.
Folosit
în
industria
auto,
aerospațială
sau
electronică.
Utilizat în aplicații precum lipirea
ﬁrelor,
a
componentelor
electronice, sigilarea conectorilor,
protecție împotriva vibrațiilor sau
izolarea conductorilor.

T220/T280 Samaritan 350P, 500P

NOU
7T25 Manechin resuscitare

Deﬁbrilatoare pentru acces public
Heartsine PAD 350P şi 500P

Manechin pentru resuscitare
Laerdal Little Anne QCPR

Deﬁbrilatoare semiautomate cu instrucţiuni vocale în limba
română, uşor de utilizat, intuitive, ergonomice, cu opţiune de
asistenţă a resuscitării, cu o garanţie de 8 ani pentru aparate
şi de 4 ani pentru cartuşele consumabile baterie + electrozi.
Au o gamă largă de accesorii opţionale precum varianta
pentru instruire cu scenarii de simulare a deﬁbrilării, cutii
speciale de depozitare în spaţii interioare şi exterioare, cu sau
fără alarmă.

Noul manechin Laerdal Little Anne QCPR reprezintă cel mai
eﬁcient şi avantajos instrument pentru instruirea în
procedurile de resuscitare cardiopulmonară (RCP) datorită
noii funcții de măsurare şi evaluare în timp real a calităţii
resuscitării. Cu ajutorul aplicaţiei pentru acest manechin, care
se descarcă gratuit pe smartphone sau tabletă din App Store
sau Google Play –Little Anne QCPR Instructor sau Little Anne
QCPR Learner – este posibilă urmărirea efectuării corecte a
manevrelor de resuscitare, mai exact: frecvenţa şi adâncimea
compresiilor, eliberarea incompletă a pieptului după ﬁecare
compresie, timpii morţi în ciclul de resuscitare și volumul
ventilaţiilor.

magazin.renania.ro

NOU
7T26/7T27/7T28 Produse pentru
managementul arsurilor WATERJEL®
Pansamente si pături pentru arsuri
Pansamentele sunt fabricate dintr-o ţesătură de poliester
medical, cu grosime de 1mm, impregnată cu gel pe bază de
apă. Păturile au ca material suport pentru gel o ţesătură din
lână virgină, rezistentă la rupere şi la tăiere. Sunt rapid şi uşor
de folosit şi sunt uşor de îndepărtat de pe arsură. Gelul este
complet transparent pentru a facilita vizualizarea arsurii fără
îndepărtarea lui. Nu necesită răcire cu apă anterior aplicării
sau depozitarea în condiţii de temperatură speciale. Sunt
sterile, complet biodegradabile şi bacteriostatice. Timpul de
răcire a ţesuturilor arse de la 80ºC la temperatura corpului
este de maximum 5 minute. Nu induc hipotermie clinică
(răcesc doar arsura, nu şi pacientul). Pot ﬁ folosite în
managementul arsurilor de gradele I, II şi III şi sunt singurele
produse a căror eﬁcacitate este dovedită şi certiﬁcată în
arsurile cauzate de fosforul alb. Disponibile în diverse mărimi
sau sub formă de truse, containere rigide, în genţi portabile.

ARTICOLE TEHNICE
echipamente medicale

NOU
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semnalizare

NOU
T243/T242
4094-200-GN Tape
4094-200 TAPE

Bandă pentru delimitare și semnalizare
Material: polietilenă foarte rezistentă.
Lungime: 200 m. Culori: galben / negru.
Lățime: cca. 70 mm.

7T30 TAPE

T244 4094-500 SUPERTAPE T173 176-01

Bandă pentru delimitare și semnalizare

Bandă pentru delimitare și semnalizare

Gard de delimitare

Material: polietilenă foarte rezistentă.
Lungime 200 m. Culori rosu/alb. Grosime: 20
microni. Lățime: cca. 70 mm.

Material: polietilenă foarte rezistentă.
Lungime: 500 m. Culori: roșu/alb. Lățime: cca.
70 mm.

Caracteristici: Material: polietilenă. Culoare:
portocaliu. Înălțime: 120 cm. Lungime: 50 ml.
Greutate: 200 gr/m2.

T158 159

Stâlp de delimitare
Caracteristici: Material stâlp: plastic. Bază:
triunghiulară umplută cu beton pentru
stabilitate mărită. Culori: alb-rosu; Înalțime:
90 cm.

5T35 159L

Lanț delimitare

Lanț delimitare alb/roșu,
lungime 25 m, grosime 6
mm.

T161 159C

Cârlige

Cârlige de prindere, 25 buc/set.
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T164/T167 160/161

T168 165

T169 166

Con de semnalizare

Con de semnalizare

Con de semnalizare

Material: polietilenă. Baza: polietilenă. Culori:
alb-portocaliu. Înalțime: 30 cm/160, 50
cm/161.

Material con: polietilenă. Baza: polietilenă.
Culori: portocaliu cu dungi reﬂectorizante.
Înalțime: 50 cm.

Material con: polietilenă. Baza: cauciuc.
Culori: portocaliu cu dungi reﬂectorizante.
Înalțime: 50 cm.

9T38 - BATERIE-LS
Bateria
pentru lampa
intermitentă
L-ADR

15T5 - SUPORT-BALIZA
Suport pentru
baliză 158:
cauciuc vulcanizat

T157/T156 158S/158D

18T5 VLSF

Baliză pentru semnalizarea lucrărilor

Triunghi reﬂectorizant

17T5 TR

T993 CS

Colac de salvare

Vestă de lucru și salvare

Caracteristici: confecționate din material
plastic, peste care se aplică folie
reﬂectorizantă. Suport: cauciuc vulcanizat.
Variante: simplă fată art. 158S; dublă fată art.
158D. Dimensiuni: 250x1000 mm; Opțional:
lampă de semnalizare. Se comandă separat:
Suport pentru baliză. Lampă intermitentă.

Destinat
semnalizării
autovehiculelor
accidentate sau care staționează pe
drumurile publice, datorită defecțiunilor
tehnice. Are suprafaţa ﬂuorescent reﬂectorizantă, putând ﬁ observat de către
participanții la traﬁc în orice condiții de
vizibilitate.
Produsul
este
omologat
internațional conform R27.03 ECE-ONU.

Material – polipropilenă. Are aplicate benzi
reﬂectorizante, rezistente la apă.

Este special concepută pentru a asigura
persoanei care o utlizeaza o poziție sigură,
pentru menținere ușoară la suprafața apei.

NOU

ARTICOLE TEHNICE
protectie si prim ajutor

3T48 - L-ADR
Lampă
intermitentă
pentru baliză 158

7T23
3T81/3T85/3T95 P1/P2/P6

G576 300PL

G577 301PL

Brancardă simplu rabatabilă FIRST AID

Brancardă dublu rabatabilă FIRST AID

Stingător portativ presurizat permanent
încărcat cu pulbere, destinat stingerii
începuturilor de incendii.

Caracteristici: brancardă de prim ajutor conform DIN 13024. Husă foarte rezistentă din PVC
dublu, pe suport textil. Ramă din aluminiu. Picioare culisante cu capete de ﬁxare pentru
dispozitivele mijloacelor de transport adecvate. Sarcina maximă 120 kg. Dimensiuni: 300PL:
extinsă: 2302 x 556 x 137 mm, rabatată: 1920 x 150 x 145 mm. Greutate: cca. 8,8 kg. 301PL:
extinsă: 2302 x 556 x 137 mm, rabatată: 1040 x 130 x 185 mm. Greutate: cca. 9 kg.

P1: Stingător cu pulbere de 1 KG
P2: Stingător cu pulbere de 2 KG
P6: Stingător cu pulbere de 6 KG

magazin.renania.ro

Parapet lestabil din material plastic
Parapeți lestabili din material plastic utilizați pentru
a delimita anumite zone in care accesul este
interzis. Greutate 8 kg; volum interior cca 120 litri.
Lungime parapet cu piesă de legătură 650mm sau
1000mm. înalțime 600mm, lățime la bază 400mm.
Lățimea la partea superioară este de 250mm, iar în
partea superioară parapeții sunt prevăzuți cu un
dop din plastic, pentru a putea permite
umplerea/golirea acestora.
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protectie si prim ajutor

NOU
T208/T209/T211 312 AUTO/312K/312R

Trusă de prim ajutor conform prevederilor MSF
Kit pentru trusă staționar
Conținut pentru trusă staționar

Conținut: Alcool sanitar, feșe tifon, leucoplast, plasture, vată
hidroﬁlă, compresă sterilă, pansamente cu rivanol.

Continuț: Alcool sanitar, alcool iodat, rivanol soluție, perogen,
feşe tifon, leucoplast, plasture, vată hidroﬁlă, compresă sterilă,
pansamente cu rivanol, foarfece vârf bont, pipe; Guedel,
deschizător de gură, garou elastic, atele, bandaj triunghiular,
mănuși de examinare, ace siguranță, pahar de unică folosință.

T212 315 ADR

T184 190 MPR

Trusă ADR

Conținut: Vestă reﬂectorizantă, ochelari de protecție, mănuși
antiacide, mănuși anticalorice, mănuși de protecție pentru
produse petroliere, mănuși din piele, sorţ antichimic, cizme
protecție, mască gaze cu ﬁltre, cască protecție, lanternă
portabilă cu baterie, trusă sanitară auto, triunghi
presemnalizare, con reﬂectorizant, lampă cu lumină
intermitentă, bandă de delimitare.
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T202/T206/T203 311 STATIONAR/311K/311C

Trusă auto de prim ajutor:
Kit pentru trusă auto de prim ajutor
Trusă auto de prim ajutor omologată RAR

Dispozitiv pentru manevrarea siguranțelor cu mare
putere de rupere
Mănușă pentru îndepărtarea siguranțelor fuzibile, adecvată
pentru îndepărtarea și instalarea siguranțelor sau a altor
echipamente cum ar ﬁ împământările și dispozitivele de
protecție față de scurtcircuit, componente de siguranțe oarbe
dar si alte dispozitive aﬂate sub tensiune.

7T24
Trusă sanitară de prim ajutor, detașabiă
Continuț: Alcool sanitar, alcool iodat, rivanol soluție, perogen,
feşe tifon, leucoplast, plasture, vată hidroﬁlă, compresă sterilă,
pansamente cu rivanol, foarfece vârf bont, pipe; Guedel,
deschizător de gură, garou elastic, atele, bandaj triunghiular,
mănuși de examinare, ace siguranță, pahar de unică folosință.

T960/T961/T959 CE 6MM/8MM/10MM

Covor Electroizolant

Confecționate din cauciuc. Grosime 6, 8 sau 10 mm. Lățime
1m. Protejează persoanele de scurgeri și șocuri electrice. Se
folosește ca și mijloc auxiliar, alături de alte echipamente de
protecție.

Caracteristici: Dimensiuni: 12x1520 cm.
Buc/cutie: 3. Capacitatea de absorbție a
cutiei: 119 litri. Greutatea cutiei: 8,2 Kg.

1T86 HSRK360

3T65 M-M1001

1T88 HSRK75

Kit de intervenție pentru substanțe
periculoase vărsate

Kit de intervenție pentru substanțe
periculoase vărsate

Caracteristici: Dimensiuni: 7,6 ø x 120 cm.
Buc/cutie: 12. Capacitatea de absorbție a
cutiei: 45 litri. Greutatea cutiei: 5,5 Kg.

Caracteristici: Capacitatea de absorbție: 75
litri. Include 100 lavete. P110, 12 perne P300,
8 minirulouri P200, 5 pungi + şnururi de
închidere.

Caracteristici: Capacitatea de absorbție: 360
litri. Include: 300 lavete P110, 24 perne P300,
24 minirulouri P200, 1 rolă P190, 3
multiformat P-F2001, 20 pungi + şnururi de
închidere, 1 semn de avertizare, 1 bandă de
avertizare.

Minirulou absorbant pentru operații de
întreținere MINIRULOU / cutie

Lavete absorbante cu capacitate ridicată,
pentru produse petroliere / cutie

Minirulou absorbant pentru produse
petroliere / cutie

16T2 T4

18T0 TSK 15

18T1 TSK 30

Caracteristici: Dimensiuni: 48x43 cm.
Buc/cutie: 100 . Capacitatea de absorbție a
cutiei: 142 litri. Greutatea cutiei: 4,5 Kg.

Caracteristici: Dimensiuni: 7,6 ø x 120 cm.
Buc/cutie: 12. Capacitatea de absorbție a
cutiei: 45 litri. Greutatea cutiei: 5,5 Kg.

Caracteristici: Capacitate de absorbție per
kit: 15 litri. Include: 25 lavete (48x43 cm), 2
perne (18x38 cm), 1 pungă + şnur de
închidere, 1 ghid şi etichetă.

Caracteristici: Capacitate de absorbție per
kit: 30 litri. Include: 50 lavete (48x43cm), 2
minirulouri (7,5x1,2 cm), 1 pungă + şnur de
închidere, 1 ghid şi etichetă.

1T82 HP-156
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Kit de intervenție pentru autocisterne

ARTICOLE TEHNICE
materiale absorbante

3T61 M-F2001

Multiformat absorbant pentru operații de
întreținere MULTIFORMAT / cutie

Kit de interventie pentru autocisterne
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prim ajutor

T566 5501

T567 5502

Dispenser plasturi impermeabili

Dispenser plasturi elastici

Rezervă plasturi impermeabili

Plasturi impermeabili, deosebit de potriviţi pentru locurile de
muncă umede; Plasturii sunt dezvoltaţi din materiale PE
testate dermatologic, care permit respiraţia pielii; Dozator
plasturi QuickFix cu 90 buc (2 pachete) de plasturi
impermeabili; Dimensiunea: L: 23 cm x H: 13,5 cm

Plasturii elastici se mulează pe piele, astfel purtarea lor este
confortabilă; Aceştia sunt dezvoltaţi din materiale testate
dermatologic, care permit respiraţia pielii; Dozator plasturi
QuickFix cu 90 buc (2 pachete) de plasturi elastici;
Dimensiunea: L: 23 cm x H: 13,5 cm

Rezervă plasturi impermeabili; QuickFix cu 45 buc. de plasturi

T570 5511

T571 5512

Rezervă plasturi elastici
Rezervă plasturi impermeabili; QuickFix cu 45 buc. de plasturi

T569 5507
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T568 5503

T572 5513

Dispenser plasturi mixt; impermeabili şi elastici

Dispenser plasturi cu ﬁbre metalice

Rezervă plasturi detectabili

Dozator plasturi QuickFix cu 90 buc (2 pachete mixte): 1
pachet/45 buc de plasturi impermeabili l 1 pachet/45 buc de
plasturi elastici l Dimensiunea: L: 23 cm x H: 13,5 cm

Plasturi de culoare albastră, vizibili, cu ﬁbre metalice
încorporate, detectabili cu detector de metale; Plasturii sunt
dezvoltaţi din materiale PE, care permit respiraţia pielii,
respectiv sunt impermeabili şi testaţi dermatologic; Dozator
plasturi QuickFix cu 90 buc (2 pachete) de plasturi detectabili;
Dimensiunea: L: 23 cm x H: 13,5 cm

Rezervă plasturi detectabili; QuickFix cu 45 buc. de plasturi

SUBSTANŢA

SPĂLARE OCHI

CLĂTIRE

Corpuri străine

Soluţie sterilă / Plum eye wash

Soluţie sterilă / Plum eye wash

Acizi

Soluţie Tampon / ph Neutral

Soluţie sterilă / Plum eye wash

Clătiţi timp de 2 minute cu soluţie cu pH
neutral până la golirea ﬂaconului.
Continuaţi clătirea cu soluţie Plum Eye
Wash până ajungeţi la medic.

Alte substanţe

Soluţie sterilă / Plum eye wash

Soluţie sterilă / Plum eye wash

Clătiţi până la dispariţia discomfortului
sau până ajungeţi la medic

Soluţie Tampon / ph Neutral

Soluţie sterilă / Plum eye wash

Clătiţi timp de 2 minute cu soluţie cu pH
neutral până la golirea ﬂaconului.
Continuaţi clătirea cu soluţie Plum Eye
Wash până ajungeţi la medic.

DURATĂ DE CLĂTIRE

Clătiţi până la îndepărtarea corpului străin.

(praf, impurităţi, aschii de metal)

(solvent, uleiuri)

Leziuni ale pielii
(datorită contactului cu acizi,

ARTICOLE TEHNICE
prim ajutor

PLAN DE PRIM AJUTOR IN CAZ DE ACCIDENTE IN ZONA OCHILOR

baze, chimicale)

IMPORTANT!

pH Neutral

Plum Eye Wash

1. Luaţi ﬂaconul
din staţie

magazin.renania.ro

2. Rotiţi capacul până
la ruperea sigiliului

3. Înclinaţi capul pe
spate şi clătiţi

Lichidul de spălare a ochilor trebuie să ﬁe
întotdeauna în contactul cu ochiul într-un mod
blând, chiar şi curgere. Apăsaţi uşor ﬂaconul
4. Sau înclinaţi capul în făra a-l strânge. Întotdeauna solicitaţi sfatul
medicului şi continuaţi clătirea în
faţă
timpul transportului.
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ARTICOLE TEHNICE
prim ajutor

T270 4691 EYE WASH 200 ml

T277 4800 DUO Eye Wash

Soluţie sterilă de clătire a ochilor de
impurităţi ﬁzice, Plum 500 ml

Soluţie sterilă de clătire a ochilor de
impurităţi ﬁzice, Plum 1000 ml

Flaconul mic, uşor de mânuit, de 200 ml
conţine soluţie sterilă de clorură de sodiu de
0,9%, cu ajutorul căreia se pot îndepărta cu
uşurinţă impurităţile din ochi. Are în dotare
un capac ergonomic, antipraf şi etichetă cu
instrucţiuni de utilizare. Recomandat pentru
uz personal, pentru borsetă sau pentru
staţiile montabile pe perete. Perioadă de
valabilitate: 3 ani.

Flaconul conţine soluţie sterilă de clorură de
sodiu de 0,9%. Are în dotare un capac
ergonomic, antipraf şi etichetă cu instrucţiuni
detaliate de utilizare; Recomandat pentru
utilizarea în staţiile de perete sau individual.
Perioadă de valabilitate: 3 ani.

Flaconul conţine soluţie sterilă de clorură de
sodiu de 0,9%; Este prevăzut cu un dispozitiv
pentru clătirea ambilor ochi deodată; Poate ﬁ
montat şi în staţia de prim ajutor Duo;
Perioada de valabilitate: 3 ani.

T278 4801 pH NEUTRAL DUO
500 ml
Soluţie de clătire a ochilor pentru
neutralizarea substanţelor acide sau
alcalide, 500 ml
Flaconul conţine soluţie sterilă tampon de
fosfat de 4,9%, care neutralizează acizii şi
bazele; Este prevăzut cu un dispozitiv pentru
clătirea ambilor ochi deodată; Poate ﬁ montat
şi în staţia de prim ajutor Duo; Perioadă de
valabilitate: 3 ani.
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T267 4604 EYE WASH 500 ml

Soluţie sterilă de clătire a ochilor de
impurităţi ﬁzice, Plum 200 ml

T276 4787 COMBI STATION

T279 4810 DUO COMBI STATION

T275 4752 pH NEUTRAL 200 ml

Soluţie de clătire a ochilor pentru
neutralizarea substanţelor acide sau
alcaline, 200 ml

Flaconul mic, uşor de mânuit, conţine soluţie
sterilă tampon de fosfat de 4,9%, care
neutralizează suprafaţa ochiului în cazul
accidentelor provocate de substanţe chimice;
Flaconul poate ﬁ purtat uşor în borseta
special proiectată, sau montat în staţia de
prim ajutor; Este prevăzut cu capac
ergonomic, capac antipraf şi etichetă cu
instrucţiuni detaliate de utilizare; Perioadă de
valabilitate: 3 ani.

T274 4741 SHOWER STATION

Staţie de prim ajutor pentru clătirea
ochilor COMBI

Staţie de prim ajutor pentru clătirea
ochilor DUO COMBI

Statie cu Duş de Prim Ajutor pH
NEUTRAL 1000 ml

Cutie din polistiren antipraf, antişoc,
montabilă pe perete, cu 2 ﬂacoane: pH
Neutral 1x200 ml şi Eye wash 1x500 ml, cu
oglindă în capac; Este recomandată la locurile
de muncă unde ochii sunt predispuşi la
contactul cu acizi şi baze.

Cutie din polistiren antipraf, cu montare pe
perete, care conţine: 1x500 ml soluţie pH
Neutral DUO şi 1 x 1000 ml soluţie sterilă
Plum Eye wash DUO, cu oglindă în capac; Este
recomandată la locurile de muncă unde ochii
sunt predispuşi la contactul cu acizi şi baze.

PH Neutral 1x1000 ml cu suport de perete şi
pictogramă
montabilă
separat;
Este
recomandată pentru orice loc de muncă cu
risc, nu necesită apă curentă; Reprezintă
completarea raţională a duşurilor de corp,
adecvată intervenţiilor rapide la locul
accidentelor.

T025 1100/300 SPALATOR DE OCHI

Spălător de ochi cu montare pe perete

Sistem cu instalare staționară pe podea; Structură rezistentă din țevi de oțel
galvanizat, bază și pedală din aluminiu, tratate anticoroziv; Cap special care
asigură jet de apă triunghiular prin 6 duze; Dispozitiv de spalare a ochilor din
cauciuc prevăzut cu protector împotriva depunerilor de praf; Activare manuală
sau prin pedală a spălatorului pentru ochi; Maneta triunghiulară pentru
activarea dușului de corp; Toate sistemele de acționare sunt conectate la
robineți cu bilă ușor de întreținut și înlocuit; Aceștia rămân deschiși pe întreaga
durată de utilizare permițând un jet continuu de apă.

Instalare pe perete; Structură rezistentă tratată anti-coroziv, cu chiuvetă (bol) din ABS; Acționare
manuală prin intermediul unei manete; Dispozitiv de spălare a ochilor din cauciuc prevăzut cu
protector împotriva depunerilor de praf; Jet de apă aerat ajustabil printr-un dispozitiv intern(cf.
DIN EN 246).

ARTICOLE TEHNICE
prim ajutor

T032 1100/380 DUS DE URGENTA

Duș de urgență pentru corp și pentru spălarea ochilor cu dublă comandă

T024 1100/250 SPALATOR OCHI

Spălător de ochi portabil

Spălător portabil, cu recipient de apă și dispozitiv ﬂexibil de spălare a ochilor. Acționare manuală
prin intermediul unei manete. Dispozitiv de spălăre a ochilor din cauciuc prevăzut cu protector
împotriva depunerilor de praf. Capacitatea recipientului de apă: 15 l. Jet de apă ajustabil (6 l/min).

magazin.renania.ro
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ARTICOLE TEHNICE
indicatoare de securitate

IIndicatoare de securitate în conformitate cu
H.G. nr. 971/2006 din 26.07.2006, privind
cerinţele minime pentru semnalizarea de
securitate şi/sau de sănătate la locul de
muncă - act normativ prin care s-a transpus
în România Directiva 92/58/ CEE. Variante
disponibile: pe suport PVC ( Komatex ): cod
produs: K - cod/model; pe suport autocolant:
cod produs: AU - cod/model. Codurile 63, 64,
65 sunt disponibile doar in format A3
(30x40cm).

SEMNALIZAREA
LA LOCUL DE
MUNCA
PREVINE
ACCIDENTELE

342

Dimensiune (deschis): Înălţime 62 cm lungime la bază 30 cm; sus - 20 cm;
Inscripţionare:
Engleză: “CAUTION WET
FLOOR” ; Română: “ATENŢIE! PODEA UMEDĂ”
l Pliabil l Dimensiune (pliat): 62 cm - 2 cm.

ARTICOLE TEHNICE
indicatoare de securitate

INDICATOR PODEA UMEDA
Indicator averizare

ETICHETE AUTOCOLANTE
Etichete
Se pot comanda etichete autocolante pentru
personalizare căşti sau alte produse.
Confecţionate din autocolant, diverse culori,
inclusiv policromie.

magazin.renania.ro

343

ARTICOLE TEHNICE
diverse

NOU

Centură abdominală piele

Centură abdominală

T103 1308 SAFEBLT

T177 183C

Centură din piele, cu găuri necesare ajustării, închidere
prin cataramă metalică. Lățime 60 mm în partea din spate
și 130mm în partea din față.

Confecționată din material elastic; 2 bretele de ﬁxare laterală,
care asigură mularea perfectă; Mărimi: S, M, L, XL, XXL.

Material 100% polyester; centură port scule, cu două
buzunare.

T965 CENTURA-P

7T31 1304 CONFORT

Genunchiere

Material: poliuretan moale; ﬁxare cu ajutorul bretelelor
elastice.
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T727 90800 PAD
Genunchiere

Material 100% EVA, se introduc în locaşul special al
pantalonilor, pentru protecție genunchi.

Centură port scule

5T37 4090-5/100
Bandă reﬂectorizantă,
EN 471 clasa 2

Caracteristici: Strat reﬂectorizant pe suport textil. Culoare:
argintiu; Lățime: 50 mm; Lungime: role 100 ml. Variantă: rolă cu
lungime de 200 ml - 5T50.

PURA ECO

eco friendly

NOU

NOU

F309 861059E
Econatural 155 ID

F319 863044

Prosop rolă pentru mâini Ecolabel

Prosoape pliate în formă de "V"
Ecolabel

Tehnologie Fiberpack: material
super moale și absorbant, în
culoarea naturală a celulozei,
obținut din ﬁbre de celuloză
pură recuperate integral din
cutiile Tetrapak. 2 straturi. 554
foi/rolă. 155 m lungime.
Lățime: 208 mm. Dispensere
compatibile: 892300 (alb),
892306 (negru), 892252I.

Tehnologie brevetată super
ecologică Fiberpack: material
super moale si absorbant, în
culoarea naturală a celulozei,
obținut din ﬁbre de celuloză
pură recuperate integral din
cutiile Tetrapak. 2 straturi.
190 foi/pachet. Dimensiuni
foaie: 21x21 cm. Dispensere
compatibile: 892314 (alb) si
892316 (negru).

NOU

Econatural V2 21x21

NOU

NOU

NOU

NOU

F242 812179
Econatural 900 ID

F342 892296R
Spray Soap

F340 892296

Hârtie igienică Jumbo Ecolabel

Rezervă Gentle Spray Soap

Tehnologie brevetată super
ecologică Fiberpack material
super moale și absorbant, în
culoarea naturală a celulozei,
obținut din ﬁbre de celuloză
pură recuperate integral din
cutiile Tetrapak. 2 straturi.
202 m.Testate dermatologic.
Dispensere
compatibile:
892302 (alb) si 892308
(negru).

Rezervă pentru săpun spray
800 ml. Parfum neutru.
Capacitate: până la 4000
doze per rezervă. Testat
dermatologic.Compatibil cu
dozatoarele: 892296 (alb) si
892312 (negru).

Sistem dozare săpun
Identity Spray Soap

NOU

NOU

Dispenser Spray
0.2 ml /doză. Sistem de
deschidere
cheie-buton.
Dimensiuni: 262x118x132
mm (HxLxl). Funcționează
exclusiv
cu
rezervele
892296R.

NOU

F965 892247

Dispenser rolă medicală

F296 852226A
Econatural 135
Lavete industriale profesionale
absorbante Ecolabel

Tehnologie brevetată super ecologică
Fiberpack: material super moale și
absorbant, în culoarea naturală a
celulozei, obținut din ﬁbre de celuloză
pură recuperate integral din cutiile
Tetrapak. Opțiune dozare centrală. 2
straturi. 450 foi/ rolă. Dimensiune
foaie: 21x30 cm. 135 m lungime.
Dimensiuni rolă (înălțime x diametru):
210x200 mm.Dispensere compatibile:
892001 si 892002.
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F326 870099
Econatural 70 Joint

F437/F436

F900/F901

F902

j251710/j251702 Kiehl
Econa Concentrat

NAMF053
Bioneutral

Tehnologie brevetată super
ecologică Fiberpack: material
super moale si absorbant, în
culoarea naturală a celulozei,
obținut din ﬁbre de celuloză
pură recuperate integral din
cutiile Tetrapak. 2 straturi. 190
foi. 70 m lungime. Tratament
bacteriostatic.
Dimensiuni foaie: 59x37 cm.
Testat dermatologic.
Certiﬁcat Ecolabel.

1 x 10L // 6 x 1L 1:320, 25 ml
/ 8 l apă

NADM022/NADM026
Kony

Rolă medicală din hârtie

Detergent ecologic super
concentrat pentru curățenie
de întreținere a suprafețelor
generale.

1 x 4L / 1 x 800g 8ml / 5 L apă

1 x 4L 10 ml / 1 L apă

Detergent general concentrat
pentru spălarea manuală a
tuturor ustensilelor de bucătărie,
oferind uscare rapidă și strălucire
înaltă.
Puterea ridicată de
degresare permite îndepărtarea
grăsimilor și murdăriei cu
ușurință. Biodegradabil.

Soluție de curățare de uz
general
cu
bio-alcool,
recomandat pentru toate
tipurile de pardoseli. Nu
lasă urme, biodegradabil în
întregime.

Prosop rolă pentru mâini Ecolabel
Tehnologie brevetată super ecologică
Fiberpack: material super moale și absorbant,
în culoarea naturală a celulozei, obținut din
ﬁbre de celuloză pură recuperate integral din
cutiile Tetrapak. 2 straturi. Material lipit și în
relief. 554 foi/rolă. 155 m lungime. Lățime:
208 mm. Dispensere compatibile: 892300
(alb), 892306 (negru), 892252I.

NOU
F319 863044 Econatural V2

F311 861061E Eco 150 ID

NOU

F307 861055E Strong 155 ID

Prosop rolă pentru mâini Ecolabel

Prosop rolă pentru mâini din celuloză albă

Prosoape rolă pentru mâini. Material
ecologic, din ﬁbre regenerate. 2 straturi.
Material lipit si în relief. 150 m lungime.
Lățime: 208 mm. Certiﬁcare Ecolabel.
Potrivite și pentru contactul cu alimentele
uscate. Dispensere compatibile: 892300 (alb),
892306 (negru), 892252I.

Prosoape de mâini rolă din pastă din lemn
pură. 2 straturi. Material lipit si în relief. 155 m
lungime. Latime: 208 mm. Certiﬁcare PEFC.
Potrivite și pentru contactul cu alimentele.
Dispensere compatibile: 892300 (alb),
892306 (negru), 892252I.

NOU
F321 863046 Eco V2

Prosoape pentru mâini pliate în forma
de "V" Ecolabel

Prosoape pentru mâini pliate în forma
de "V" Ecolabel

Tehnologie brevetată super ecologică
Fiberpack: material super moale și absorbant,
în culoarea naturală a celulozei, obținut din
ﬁbre de celuloză pură recuperate integral din
cutiile Tetrapak. 2 straturi. 190 foi/pachet.
Dimensiuni foaie: 21x21 cm. Material lipit si în
relief. Dispensere compatibile: 892314 (alb) si
892316 (negru).

Material ecologic, din ﬁbre regenerate. 2
straturi. 190 foi/pachet. Dimensiuni foaie:
21x21 cm. Material lipit si în relief. Dispensere
compatibile: 892314 (alb) si 892316 (negru).și
reutilizată.
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NOU
F903 863045 Strong V 2
Prosoape pentru mâini pliate în forma
de "V" Ecolabel
Celuloză pură. 2 straturi. 190 foi/pachet.
Dimensiuni foaie: 21x21 cm. Material lipit si în
relief. Dispensere compatibile: 892314 (alb) si
892316 (negru).

F346 892300
Dispenser Identity
Dispenser Identity Hands White
Dispenser prosoape mâini rolă, cu sistem de
tăiere automată. Ambalat individual. Foi de 28
cm lungime. Sistem de deschidere cu cheie.
Fabricat din ABS. Dimensiuni: 381x290x223
mm (HxLxl).

NOU
F357 892314 Dispenser Identity

Dispenser Identity Fold Towel White

Dispenser pentru prosoape pliate în "C", "V" si
"Z". Alimentare maximă: 2,5 pachete de
prosoape de mâini Identity Fold Towel.
Dimensiuni: 388x305x133 mm (HxLxl).

prosoape maini si dispensere

F308 861059E
Econatural 155 ID

NOU

CONSUMABILE SI DOTARI SALI DE BAIE

NOU
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prosoape maini si dispensere

CONSUMABILE SI DOTARI SALI DE BAIE

NOU
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F175 6657 Scott® Slimrol

F904 6780 Kleenex® Ultra

F179/F905

F191 6989 Dispenser Aquarius®

Prosoape mâini, 6 role/pachet

Prosoape pentru mâini

6691/6692 Scott® Max

Dispenser prosoape hârtie tip rolă

Cele mai bine vândute prosoape de mâini.
Sistem cu capacitate crescută - cu role de
până la 304 m lungime. Acest sistem ajută la
reducerea nevoii de a schimba rola. Sistem
de igienă sporită.

Tehnologia unică patentată Airﬂex cu
rezistență superioară moale și cu absorbție
ridicată. Suporții cu miez laminat neted
asigură distribuirea eﬁcientă.

Prosoape pentru mâini

Designul elegant și contemporan îl face
produsul perfect pentru orice mediu de
spălare. Ideal pentru utilizarea în birouri
aglomerate, facilități de asistență medicală si
zonele de contact cu produsele alimentare
destinate a ﬁ utilizate cu Scott® Max.

Fabricat folosind tehnologia patentată Airﬂex,
oferă o absorbție superioară si rezistentă.

NOU

NOU

F906 6677 Scott® Xtra

F181 6945 Dispenser Aquarius®

F500 PP-verzi

F397 Disp-PP

Prosoape împăturite pentru mâini

Dispenser Prosoape Pliate

Prosoape pliate verzi

Dispenser prosoape pliate ABS

Prosoapele de mâini Scott® sunt moi,
absorbante și puternice. Designul inteligent,
intercalat, ajută la prevenirea ruperii
prosoapelor atunci când sunt trase din
dispenser. Tehnologie unică Airﬂex.

Dispenser prosoape pliate Kimberly-Clark
Aquarius® oferă cel mai igienic sistem de
dozare.
Dispozitiv
pentru
prevenirea
supraîncărcării, curățare ușoară.

Prosoape de mâini, pliate din hârtie reciclată,
verde. 200 buc/pac, bax cu 20 pachete.

Dispenser prosoape pliate V/Z. Vizor nichel,
închidere cu cheie. Recomandat pentru traﬁc
intens. Capacitate 2 seturi. Dimensiuni hxLxI:
27x27x11. Garanție 2 ani.

F343 892298
Dispenser Foam

Rezervă săpun spumă

Sistem de dozare pentru săpun spumă

Certiﬁcare Ecolabel, 800ml, parfum neutru,
testat dermatologic. Capacitate 2000 doze /
rezervă. Compatibil cu dozatoarele 892298
(alb) si 892310 (negru).

0,4 ml / doză, sistem de deschidere cu cheie
sau buton. Dimensiuni 262x118x132 mm
(HxLxl). Funcționeaza exclusiv cu rezervele
spumă Lucart.

NOU
F334 892260
Foam Bergamote

Rezervă săpun spumă

Certiﬁcare Ecolabel, 1000 ml, parfum de
Bergamonta, testat dermatologic. Igienă
maximă: o pompă noua la ﬁecare 6 rezerve.
Compatibil cu dozatorul 892258 (alb).

NOU

NOU
F341 892296R Spray Soap

Rezervă săpun spray

Certiﬁcare Ecolabel, 800ml, parfum neutru,
testat dermatologic. Capacitate 4000 doze /
rezervă. Compatibil cu dozatoarele 892296
(alb) si 892312 (negru).

NOU
F340 892296
Dispenser Spray
Sistem de dozare pentru săpun spray
0,2 ml / doză, sistem de deschidere cu cheie
sau
buton.
Dimensiuni
262x118x132
mm(HxLxl).
Funcționează
exclusiv
cu
rezervele spray Lucart.

NOU

F332 892258
Dispenser Hygenius

F967 892312R
Comfort Spray

F049/F050 13587-002/
13587-004 Greven Soft K

Sistem electronic de dozare pentru
săpun spumă

Rezervă săpun spray

Loțiune de curățare a pieli

1 ml / doză. Funcționează cu baterii. Sistem
de deschidere cu cheie. Dimensiuni
244x144x124 mm (HxLxl). Funcționează
exclusiv cu rezerva 892260.

800 ml, parfum neutru, testat dermatologic.
Capacitate: 2000 doze / rezervă dacă sunt
utilizate în dispenserul 892298; sau 4000
doze / rezervă daca sunt folosite cu
dispenserul 892296.

Loțiune de curățare împotriva murdăriei
ușoare și medii, 2 în 1, atât pentru păr, cât și
pentru corp.
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F345 892298R
Foam Soap

NOU
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NOU
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F171 6342 Scott® Foam

F170 6340 Scott® Essential

F168 6332 Kleenex®

F183 6948 Dispenser Aquarius®

Rezervă săpun spumă

Rezervă săpun spumă

Gel de duș pentru păr și corp

Sistem de dozare pentru săpun

Certiﬁcare Ecolabel, 1 litru, incolor, parfum
neutru, pentru utilizare frecventă. Capacitate
2500 doze / rezervă. Compatibil cu
dozatoarele Aquarius® 6948 si 6955.

1 litru, culoare roz, aromă: ﬂoral, pentru
utilizare zilnică. Capacitate 2500 doze /
rezervă.
Compatibil
cu
dozatoarele
Aquarius® 6948 si 6955.

1 litru, incolor, aromă: citrus ﬂoral, pentru
utilizare zilnică. Compatibil cu dozatoarele
Aquarius® 6948 si 6955.

Poate ﬁ utilizat pentru săpun lichid sau
spumă. Dimensiuni 235x115x115 mm
(HxLxl). Indicator pentru reumplere. Design
compact modern și igienic. Disponibil și în
varianta cu manetă pârghie, cod 6955.

NOU

NOU

NOU

NOU

F415 Hillox5

F398 Disp-SL-basic

F907 Săpun spumă 5 litri

F399 Disp-SS

Săpun lichid antibacterian/liliac

Sistem de dozare basic pentru săpun spumă

Săpun spumă cu glicerină

Sistem de dozare pentru săpun spumă

5 litri, hidratează și catifelează pielea. Conține
glicerină și are o spumă cremoasă. Disponibil
în 2 variante antibacterian si liliac.

Rezervor reîncarcabil, închidere cu cheie.
Capacitate: 500 ml 160 x 120 x 90 mm (HxLxl),
diponibil și în varianta de 1000 ml. 195 x 105
x 150 mm (HxLxl). Garanție: 2 ani.

Formulă cu o spumare intensă, curăță cu
blândețe mâinile. Săpun lichid emolient și
parfumat
special
conceput
pentru
dozatoarele ce produc spumă.

Rezervor reîncarcabil, închidere cu cheie.
Capacitate: 500 ml, hxLxl: 170 x 125 x 105
mm (HxLxl). Disponibil în culorile alb sau gri
satinat. Garanție: 2 ani.

F232 812098
Eco 200

NOU

Hârtie igienică Jumbo Ecolabel

Hârtie igienică rolă Jumbo din ﬁbre recuperate

Tehnologie brevetată super ecologică
Fiberpack: material super moale și absorbant,
în culoarea naturală a celulozei, obținut din
ﬁbre de celuloză pură recuperate integral din
cutiile Tetrapak. 2 straturi. 202 m. Testate
dermatologic.
Dispensere
compatibile:
892326 (alb) si 892328 (negru), 892322 (alb),
892324 (negru).

Hârtie igienică rolă jumbo. Material ecologic,
din ﬁbre regenerate. 2 straturi. 527 foi/rolă.
200 m lungime. Dimensiuni foaie: 9,1x37 cm.
Material în micro-relief. Diametru rolă: 195
mm. Dispensere compatibile: 892326 (alb) și
892328 (negru), 892322 (alb), 892324
(negru).

NOU

NOU

F348 892302
Dispenser Identity

Dispenser cu tăiere automată pentru
hârtie igienică
Dispenser cu tăiere automată pentru hârtie
igienică Jumbo. Dimensiuni: 385x230x153
mm (HxLxl)

NOU

NOU
F361 892326
Dispenser Maxi Jumbo
Dispenser pentru hârtie igienică Maxi Jumbo
Dispenser pentru rolele de hârtie igienică
Maxi Jumbo.
Dimensiuni: 328x350x127 mm (HxLxl).

NOU

F236 812152
Econatural 150

F238 812173
Eco 360

F360 892322
Dispenser Mini Jumbo

Hârtie igienică rolă Jumbo Ecolabel

Hârtie igienică rolă Jumbo Ecolabel

Hârtie igienică rolă Jumbo Ecolabel

Dispenser pentru hârtie igienică Mini Jumbo

Tehnologie brevetată super ecologică
Fiberpack (material din ﬁbre de celuloză pură
recuperate integral din cutiile Tetrapak). 2
straturi. 811 foi / rolă. 300 m lungime.
Material în micro-relief. Dimensiune foaie:
9,8x37 cm. Diametru rolă: 245 mm. Testate
dermatologic.
Certiﬁcare
Ecolabel.
Dispensere compatibile: 892326 (alb) si
892328 (negru).

Tehnologie brevetată super ecologică
Fiberpack (material din ﬁbre de celuloză
recuperate integral din cutiile Tetrapak). 2
straturi. 405 foi/rolă. 150 m lungime. Material
în micro-relief. Diametru rolă: 180 mm.
Dimensiuni foaie: 9,8x37 cm. Testate
dermatologic.
Dispensere
compatibile:
892326 (alb) si 892328 (negru), 892322 (alb),
892324 (negru).

Material ecologic, din ﬁbre regenerate. 2
straturi. 973 foi / rolă. 360 m lungime.
Dimensiuni foaie: 9,8x37 cm. Diametru rolă:
255 mm. Dispensere compatibile: 892326
(alb) si 892328 (negru).

Dispenser pentru role de hârtie igienică "Mini
Jumbo". Dimensiuni: 256x280x128 mm
(HxLxl)

F234 812140A
Econatural 300

magazin.renania.ro

hartie igienica si dispensere

F242 812179
Econatural 900 ID

NOU
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NOU
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NOU
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F229 811A74 Econatural 210I

NOU
F231 811A77 Eco 210I

NOU
F358 892318 Dispenser Bulk

NOU
F223 811771 STRONG 1.3 Extra Soft

Hârtie igienică pliată Ecolabel

Hârtie igienică pliată Ecolabel

Dispenser pentru hârtie pliată Identity

Hârtie igienică din pastă de lemn pură Strong

Tehnologie brevetată super ecologică
Fiberpack (material din ﬁbre de celuloză
recuperate integral din cutiile Tetrapak). 2
straturi. 210 foi/pachet. Material lipit și în
relief. Dimensiuni foaie: 10x21 cm. Testate
dermatologic.

Material ecologic, din ﬁbre regenerate. 2
straturi. 210 foi/pachet. Material lipit și în
relief. Dimensiuni foaie: 10x21 cm.

Încărcare maxima: 2 pachete de hârtie
igienică pliată. Sistem de deschidere cu
cheie. Dimensiuni: 280x151x133 (mm HxLxl).

Hârtie igienică role din pastă din lemn pură. 3
straturi. 110 foi/rolă. 13,8 m lungime. Material
lipit si în relief. Ușor parfumate.

NOU

NOU

NOU

NOU

F227 811822 Econatural 10

F219 811438U Eco 10 rolls

F225 811785 Strong 8.3 Comfort

F217 811403I Strong 4 Maxi rolls

Hârtie igienică super ecologică

Hârtie igienică Ecolabel

Hârtie igienică din pastă de lemn pură

Hârtie igienică din pastă de lemn pură Strong

Tehnologie brevetată super ecologică
Fiberpack: material super moale și absorbant,
în culoarea naturală a celulozei, obținut din
ﬁbre de celuloză pură recuperate integral din
cutiile Tetrapak. 2 straturi. 220 foi. 17,6 m
lungime. Material lipit si în relief. Dimensiuni
foaie: 9,2x11 cm. 10 role/pachet. Certiﬁcare
Ecolabel. Testate dermatologic.

Material ecologic, din ﬁbre regenerate. 2
straturi. 220 foi. 24 m lungime. Material lipit si
în relief. Dimensiuni foaie: 9,8x12 cm. 10
role/pachet.

Hârtie igienică din pastă din lemn pură. 3
straturi. 250 de foi. 30 m lungime. Material
lipit și în relief. Dimensiuni foaie: 9,6x12 cm. 8
role/pachet. Certiﬁcare PEFC (lemn din surse
controlate).

Material neted. 2 straturi. 496 foi. 57 m
lungime. Dimensiuni foaie: 9,8x11,5 cm. 4
role/pachet. Certiﬁcare PEFC (lemn din surse
controlate).

NOU

Dispenser hârtie igienică tip role
Design compact - ocupă spațiu redus pe
perete. Fără îmbinări, nu colectează praful.
Mecanism de blocare și închidere ascuns.

NOU

F276 8508 Scott®
Hârtie igienică Ecolabel
Hârtie igienică albă, 2 straturi, certiﬁcata FSC,
250 de foi / pachet. Acestea se dizolvă în apă
rece, astfel încât canalele nu se înfundă.

NOU

F182 6946
Dispenser Aquarius®
Dispenser Aquarius® alb
Ideal pentru distribuirea de coli individuale
fără a ﬁ nevoie să atingeți dispenserul;
contribuind la reducerea contaminării și a
răspândirii germenilor. Dispozitivul unic de
prevenire a supraîncărcării brevetat ușurează
reumplerea și împiedică blocarea și risipa.

NOU

F414 Hart-MJ

F395 Disp-MJ

F363 893001

F330 892030

Hârtie igienică mini-Jumbo, natur

Dispenser hârtie igienică mini-Jumbo

Protecție igienică pentru colacul de toaletă

Dispenser profesional pentru
protecții igienice de toaletă

Hârtie igienica mini-jumbo, natur. 90 m/rolă,
unitatea de vânzare este baxul cu 12 role.

Dispenser hârtie igienica mini-jumbo ABS.

Acoperitor igienic pentru colacul de toaletă.
Unitatea de vânzare este baxul cu 10 pachete
a câte 200 buc. / pachet.

magazin.renania.ro

Dispenser pentru protecțiile igienice de
toaletă. Capacitate maximă: 200 acoperitoare
(1 pachet). Dimensiuni: 270x215x65 (mm
HxLxl). Sistem de închidere cu cheie.

CONSUMABILE SI DOTARI SALI DE BAIE

Realizată din ﬁbre reciclabile 100%, potrivită
pentru hoteluri și birouri mici.

F192 6992
Dispenser Aquarius®

hartie igienica si dispensere

F291 8519 Scott®

Rolă de hârtie igienică
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uscatoare maini / par

USCATOARE

NOU
F545 Usc-antivan

F537 Tornado

NOU
F544 Unika

Uscător de mâini oțel, cu senzori 2500 W

Tornado Uscator Jet-speed 1750 W

Unik uscător 1850 W

Uscător de mâini antivandalism, 2500 W. Carcasă din oțel
cromat duza cu rotire de 360°, operare cu senzor infraroșu.
Termostat dublu, atât pe motor cât și pe elementul de încălzire.
Disponibil cu ﬁnisare lucioasă sau satinată. Garanție: 2 ani.

Design erogonomic pentru uscarea mâinilor. Reduce
cu pana la 80% costurile de exploatare față de alte
sisteme de uscare a mâinilor. Rapid si eﬁcient: uscare
perfectă în doar 12-15 secunde. Igienic: sistem de
activare fără atingere, prin senzori infraroșu, recipient
de colectare a apei pentru evitarea contaminării
podelelor, opțional cu ﬁltru HEPA ce opreste 99,997%
dintre bacterii. Disponibil în variantele: alb sau gri
satinat.

Uscator de mâini cu carcasă din ABS 1850 W. Un uscător
silențios, ecologic, cu un raport excelent calitate-preț. Operare
prin senzori cu infraroșu. Fabricat în Italia. Garanție 3 ani.

NOU
F551 Viento1
Uscător de păr 1200 W
Uscător de păr cu suport pentru pereți. 2 setări pentru viteza
aerului / temperaturii. Buton de eliberare a siguranței.
Comutator on / oﬀ montat pe perete și termostat de siguranță.
Cablu spiral ﬂexibil între uscătorul de păr și baza de perete.
Lungime 50 cm - 120 cm. Protecție electrică CLASA II. Tensiune
220 V-240 V. 2 viteze max. 1200 W. Dimensiuni Lxhxd:
150x91x147 mm.

354

NOU

NOU

NOU

F552 Viento2

F922/F923 Ariel Hair/Ariel Hair with hose

Uscător de păr 1200 W

Uscător de păr anti-vandalism din oțel inoxidabil

Design inovator, cu 2 viteze, putere max. 1200 W,
întrerupător ON-OFF, garanție de 2 ani, activare cu
buton de declanșare de siguranță, montaj cu bază de
perete.

Uscător de păr anti-vandalism din oțel inoxidabil, putere
1700W - 2400W, opțional cu tub extensibil. Disponibil cu ﬁnisaj
alb, lucios sau satinat.Timer adjustabil 25 - 180 secunde.

NOU

NOU

NOU

F294 852218
Econatural 800

F283 851217
Econatural 3800 Joint

F296 852226A
Econatural 135

Lavete industriale profesionale absorbante

Lavete industriale profesionale absorbante

Lavete industriale profesionale absorbante

Lavete industriale profesionale absorbante

Certiﬁcare Ecolabel. Tehnologie brevetată
super ecologică Fiberpack: material super
moale și absorbant, în culoarea naturală a
celulozei, obținut din ﬁbre de celuloză pură
recuperate integral din cutiile Tetrapak. 2
straturi. 1500 foi/rolă; dimensiune foaie:
25x34 cm. 510 m lungime. Material în
micro-relief. Potrivită pentru contactul cu
alimentele uscate. Dimensiuni rolă (înălțime x
diametru):
250x380
mm.
Dispensere
compatibile: 892001.

Certiﬁcare Ecolabel. Tehnologie brevetată
super ecologică Fiberpack: material super
moale și absorbant, în culoarea naturală a
celulozei, obținut din ﬁbre de celuloză pură
recuperate integral din cutiile Tetrapak.
Opțiune dozare centrală. 2 straturi. 800
foi/rolă; dimensiune foaie: 25x25 cm. 200 m
lungime. Material lipit și în relief. Potrivită
pentru contactul cu alimentele uscate.
Dimensiuni rolă (înălțime x diametru):
250x240 mm. Dispensere compatibile:
892001 si 892002. Unitatea de vânzare este
pachetul de 2 role.

Certiﬁcare Ecolabel. Tehnologie brevetată
super ecologică Fiberpack: material super
moale și absorbant, în culoarea naturală a
celulozei, obținut din ﬁbre de celuloză pură
recuperate integral din cutiile Tetrapak. 3
straturi. 800 foi/rolă; dimensiune foaie: 25x25
cm. 200 m lungime. Material lipit si în relief.
Potrivită pentru contactul cu alimentele
uscate. Dimensiuni rolă (înălțime x diametru):
250x280 mm. Dispensere compatibile:
892001 si 892002. Unitatea de vănzare este
pachetul de 2 role.

Certiﬁcare Ecolabel. Tehnologie brevetată
super ecologica Fiberpack: material super
moale și absorbant, în culoarea naturală a
celulozei, obținut din ﬁbre de celuloză pură
recuperate integral din cutiile Tetrapak.
Opțiune dozare centrală. 2 straturi. 450 foi/
rolă. Dimensiune foaie: 21x30 cm. 135 m
lungime. Material lipit și în relief. Potrivită
pentru contactul cu alimentele uscate.
Dimensiuni rolă (înălțime x diametru):
210x200 mm. Dispensere compatibile:
892001 si 892002. Unitatea de vânzare este
pachetul de 6 role.

NOU

NOU

NOU

NOU

F290 851284
Skytech 3.1000XL

F908 851283
Skytech 3.500XL

F298 852292
Skytech 2.1000L

F292 852105
Strong Blue 135

Lavete industriale profesionale absorbante
albastre

Lavete industriale profesionale absorbante
albastre

Lavete industriale profesionale absorbante
albastre

Lavete industriale profesionale absorbante
albastre

Certiﬁcare Ecolabel. Material din ﬁbre
reciclate. Techologie Skytech care îi
garantează o rezistență și absorbție
excelente. 3 straturi. 1000 foi/rolă.
Dimensiune foaie: 36x36 cm; 360 m lungime.
Material lipit și în relief. Dimensiuni rolă
(înălțime x diametru): 360x375 mm. Potrivită
pentru contactul cu alimentele uscate.
Dispensere compatibile: 892001 si 892002.

Certiﬁcare Ecolabel. Material din ﬁbre
reciclate. Techologie Skytech care îi
garantează o rezistență și absorbție
excelente. 3 straturi. 500 foi/rolă. Dimensiune
foaie: 36x36 cm; 180 m lungime. Material lipit
și în relief. Dimensiuni rolă (înălțime x
diametru): 360x260 mm. Potrivită pentru
contactul cu alimentele uscate. Dispensere
compatibile: 892001 si 892002.

Certiﬁcare Ecolabel. Material din ﬁbre
reciclate. Techologie Skytech care îi
garantează o rezistență și absorbție
excelente. 2 straturi. 1000 foi/rolă.
Dimensiune foaie: 26x35 cm. 350 m lungime.
Dimensiuni rolă: (înălțime x diametru):
260x300 mm. Potrivită pentru contactul cu
alimentele. Dispensere compatibile: 892001
si 892002. Unitatea de vânzare este pachetul
cu 2 role.

Certiﬁcare PEFC (lemn din surse controlate).
Tehnologie BLUE PAPER (100% pastă din
lemn, potrivit pentru contactul cu alimentele,
ușor de identiﬁcat în alimente, nu lasă
scame). Certiﬁcare PEFC (lemn din surse
controlate). Material lipit și în relief. Opțiune
dozare centrală. 2 straturi. 450 foi/rolă.
Dimensiune foaie: 21x30 cm. 135 m lungime.
Dimensiuni rolă: (înălțime x diametru):
210x200 mm. Potrivită pentru contactul cu
alimentele. Dispensere compatibile: 892001
si 892002. Unitatea de vânzare este pachetul
de 6 role.
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F285 851218A
Econatural 1500

LAVETE INDUSTRIALE

NOU
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NOU
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NOU

NOU
F301 853006 Airtech Elite

F288 851271 Airtech Power 320

F286 851270 Airtech Power 400

Lavete industriale Airlaid puternic absorbante

Lavete industriale Airlaid puternic absorbante

Prosoape mâini Airlaid, puternic absorbante

80 g/mp. Tehnologia specială Airlaid, care
utilizează aerul pentru producția unei
țesături speciale din ﬁbră de celuloză,
conferă rezistență și putere mai mare de
absorbție. Se caracterizează prin catifelarea
asemănătoare lavetelor moi și prin calitatea
unică legată de caracteristicile practice și
igienice ale hârtiei. 122 m lungime. 320
foi/rolă. Dimensiuni foaie: 26,5x38 cm.
Potrivite și pentru contactul cu alimentele.
Testate dermatologic.

50 g/mp. Tehnologia specială Airlaid, care
utilizează aerul pentru producția unei
țesături speciale din ﬁbră de celuloză,
conferă rezistență și putere mai mare de
absorbție. Se caracterizează prin catifelarea
asemănătoare lavetelor moi și prin calitatea
unică legată de caracteristicile practice și
igienice ale hârtiei. 108 m lungime. 400
foi/rolă. Dimensiuni foaie: 24x27 cm.
Potrivite și pentru contactul cu alimentele.
Testate dermatologic.

50 g/mp. Tehnologia specială Airlaid, care
utilizează aerul pentru producția unei
țesături speciale din ﬁbră de celuloză,
conferă rezistență și putere mai mare de
absorbție. Se caracterizează prin catifelarea
asemănătoare lavetelor moi și prin calitatea
unică legată de caracteristicile practice și
igienice ale hârtiei. Dimensiuni foaie: 29x30
cm. Unitatea de vânzare este pachetul cu 45
servețele. Potrivite și pentru contactul cu
alimentele. Testate dermatologic.

NOU

NOU

NOU

F281 851211P Strong Super 1000

F277 851142 Strong 3800 Joint

F327/ F328 892001/892002

Lavete industriale puternic absorbante PEFC

Lavete industriale puternic absorbante PEFC

Dispenser metalic

Lavetă
industrială
puternică
si
absorbantă, din pastă din lemn pură.
Certiﬁcare PEFC (lemn din surse
controlate). 2 straturi. 1000 foi/rolă;
dimensiune foaie: 25x36 cm. 360 m
lungime. Model în relief. Potrivită pentru
contactul cu alimentele. Dimensiuni rolă
(înălțime x diametru): 250x300 mm.

Lavete industriale Strong 3800 din pastă din
lemn pură. 3 straturi. 800 foi/rolă; 2
role/pachet. Dimensiune foaie: 25x25 cm.
200 m lungime. Material lipit și în relief.
Potrivită pentru contactul cu alimentele
uscate. Dimensiuni rolă (înălțime x diametru):
250x280 mm. Certiﬁcare PEFC (lemn din
surse controlate).

Dispenser mobil pentru role hârtie, cu
poziționare pe podea (892001) sau pe
masă/perete (892002).

F195 7200

F202 7493

Laveta Wypall L20 Extra

Lavete Wypall L10 Extra

Lavete Wypall L10 Extra

Lavetă de unică folosință Wypall L20 Airﬂex
foarte absorbantă, curăță rapid fără
dezintegrare. Ideală pentru industria ușoara,
curățare generală și este potrivită pentru
contactul cu alimentele.

Laveta de unică folosință Wypall L10
Airﬂex, puternică și absorbantă, curăță
rapid fără dezintegrare. Ideale pentru
ștergerea și curățarea multifuncțională a
suprafețelor netede.

Laveta de unică folosință Wypall L 10,
versatilă și absorbantă, șterge fără a se
dezintegra. Ideală pentru ștergerea
zilnică, lucrări de ștergere ușoară,
uscarea și curățarea mâinilor.

NOU
F262 8377
Lavetă Wypall X80
Material HYDROKNIT rezistent la rupere,
foarte absorbant, puternic si durabil. Rezistă
la majoritatea solvenților,permite curățarea
rapidă și reduce costurile.

F259 8374

F909 12889

F166 6154

Lavetă Wypall X8

Lavetă Wypall X90

Dispenser metalic

Laveta
reutilizabilă
cu
tehnologie
HYDROKNIT, foarte absorbantă, puternică și
durabilă, rezistă la majoritatea solvenților,
reduce reziduurile, permite curățarea rapidă
și reduce costurile. Ideală pentru curățarea
suprafețelor dure fără rupere, ștergerea
grăsimii, a uleiului, a solvenților.

Tehnologie
HYDROKNIT,
foarte
absorbantă, puternică și durabilă (umed
sau uscat).
Rezistă la majoritatea
solvenților, reduce reziduurile, permite
curățarea rapidă și reduce costurile.
Ideal pentru: ștergerea scurgerilor de ulei
sau apă, ștergerea uleiului, grăsimii,
murdăriei, solvenților din mașini și de pe
mâini. 450 foi / rolă. Poate ﬁ folosită cu o
serie de sisteme de distribuire mobile
sau montate pentru a ajuta la controlul
utilizării si la reducerea pierderilor.

Dispenser mobil pentru role de
dimensiuni mari, cu așezare pe podea.

magazin.renania.ro

LAVETE INDUSTRIALE

Lavete de înaltă performanță, potrivite pentru
mediile ISO Class 4 sau superior. Ideale
pentru ștergerea uscată a echipamentelor
critice,
a
suprafețelor
în
industria
farmaceutică,
biotehnologii,
industria
aparatelor medicale și industria alimentară.

F197 7301

lavete industriale si dispensere

F210 7623
Lavete de curațare Kimtech
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F264 8380

lavete industriale

LAVETE INDUSTRIALE

NOU
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F910 19139

F215 7922

F911 7767

Lavete Multibox Wypall* X60

Lavetă Wypall X80

Dozator lavete umede

Lavete Kimtech

Lavetă
reutilizabilă
cu
tehnologie
HYDROKNIT, foarte absorbantă, puternică și
durabilă, rezistă la majoritatea solvenților,
reduce reziduurile, permite curățarea rapidă
și reduce costurile. Ideala pentru: curățarea
ușoară a adezivului, a uleiului, a resturilor de
lubriﬁanți, diluanți, solvenți.

Tehnologie HYDROKNIT. Materialele cu relief
de tip fagure sunt foarte absorbante,
rezistente la rupere (umede și uscate),
rezistă la solvenți, sunt reziduuri reduse,
permit curățarea rapidă și reduc costurile.
Laveta ideală pentru zonele din industrie
care necesită lucrări soﬁsticate de curățare.
Sistem de 4 culori pentru a preveni
contaminarea încrucișată. Lavetele pot ﬁ
spălate și reutilizate, ceea ce reduce
cantitatea de deșeuri și consumul.

Sistem de curățare reîncărcabil, etanș, cu
șervețele, reduce evaporarea si pierderile de
substanță, precum și pericolele asociate cu
recipientele deschise. Ideal pentru șervețele
KIMTECH *WETTASK*.

Lavete destinate pentru optimizarea utilizării
substanțelor de curățare. Ideale pentru
curățarea și dezinfectarea fără pulverizare,
pentru sectorul asistenței medicale, eﬁcient
împotriva mucegaiului și a bacteriilor.

F914 38715

F913 38714
Lavetă KIMTECH din poliester

F912 38712

F268/F269/F270/F271

Lavetă KIMTECH din microﬁbră
Lavetă destinată operațiilor tip polish, la
ștergeri de ﬁnisare a suprafețelor vopsite,
sticlei, geamurilor sau altor suprafețe, fără
să lase urme sau scame. Nu contine
silicon și poate ﬁ utilizată în contact cu
majoritatea solvenților. Laveta poate ﬁ
spalată de până la 300 ori.

Lavetă destinată cu precădere industriei
auto, la ștergeri de ﬁnisare a suprafețelor
vopsite, sticlei, geamurilor sau altor
suprafețe, fără să lase urme sau scame. Nu
conține silicon și poate ﬁ utilizată în contact
cu majoritatea solvenților. Laveta poate ﬁ
spălată si reutilizată.

Lavetă KIMTECH din poliester
Lavetă impregnată cu o rășină specială
pentru îndepărtarea particulelor, prafului de
pe suprafețele prelucrate fără să lase scame
sau impurități. Destinată cu precădere
utilizării în industria auto, vopsitorii, prelucrări
metalice. Nu conține silicon și ceară. Pachete
de 100 buc, 22.9 x 30.5 cm.

8394/8395/8396/8397

Lavete din microﬁbre - pliate 40 x 40 cm
Absorb și rețin de 8 ori greutatea lor în lichid.
Pot ﬁ spălate de până la 300 de ori pentru un
control mai bun al costului. Disponibile în 4
culori
diferite
–
permit
separarea
operațiunilor
și
ajută
la
reducerea
contaminării încrucișate.

Lavetele pot ﬁ folosite pe toate suprafețele, chiar și pe cele delicate
(cum ar ﬁ inox sau ecran computer) fără să le deterioreze. Rezistă
la înălbitori. Se spală de mai mult de 300 de ori până la 95°C.
Dimensiune: 320 mm x 360 mm. Culori: alb, albastru, galben, roșu,
verde; cod de culori conform reglementărilor EU privind HACCP.
împachetare: 50 bucăți/cutie.

Lavete de microﬁbră pentru curățare zilnică; Suprafețe
recomandate: suprafețe comune. Se spală de 200 de ori până la
95°C. Dimensiune: 360 mm x 360 mm. Culori: albastru, galben,
roșu, verde; cod de culori conform reglementărilor EU privind
HACCP. împachetare: 50 bucăți/cutie.

F916 NS2020

F523 SB86

F524 SB96

Burete 3M Scotch-Brite™ pentru suprafețe diﬁcile

Fibră Abrazivă Scotch-Brite™ Verde

Fibră Abrazivă Scotch-Brite™ pentru uz general

Durabilitate-rezistă de până la 10 ori mai mult decât un
pad tradițional. Performanță-curăță rapid, de până la 3 ori
mai rapid decât oricare alt pad Medium Duty. Protecția
bunurilor-zgârie de până la 11 ori mai puțin decât oricare
alt pad cu agresivitate mare. Costuri semniﬁcativ mai mici
per folosire în comparație cu oricare alt pad, datorate
durabilității. Dimensiune: 70 mm x 115 mm. Culoare:
Violet, împachetare: 24 buc. / bax.

Conformabil, poate curăța colțurile. Structură deschisă,
ușor de curățat. Nu reține și nici nu elimină ingrediente
dăunătoare. Se poate folosi în apă caldă și soluții de
curățare uzuale (nu va ﬁ afectat semniﬁcativ de solvenții pe
bază de hidrocarburi). Este un pad agresiv și ar trebui
folosit pe suprafețe care nu se deteriorează prin zgâriere.
Dimensiune: 224 mm x158 mm. Culoare: Verde.
Ambalare: 60 bucăți/cutie.

Conformabil, poate curăța colțurile. Structură deschisă,
ușor de curățat. Nu reține și nici nu elimină ingrediente
dăunătoare. Se poate folosi în apă caldă și soluții de
curățare uzuale (nu va ﬁ afectat semniﬁcativ de solvenții pe
bază de hidrocarburi). Este un pad cu agresivitate medie și
ar trebui folosit pe suprafețe care nu se deteriorează prin
zgâriere. Dimensiune: 224 mm x 158 mm. Culoare: Verde.
Ambalare: 60 bucăți/cutie.
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LAVETE INDUSTRIALE

F518 SB2012
Lavete de microﬁbră performanță ridicată
Scotch-Brite ™ 2012

lavete si bureti profesionali

F915 SB2010
Lavete de microﬁbră performanță ridicată
Scotch-Brite ™ 2010
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lavete si bureti multiuz

LAVETE INDUSTRIALE

NOU

NOU

F506 Rola-Albastra

F396 Disp-PDC

Rolă prosop albastră

Dispenser prosoape derulare centrală ABS

Rolă prosop albastră din hârtie reciclată,
cu întrebuințări multiple.

Dispenser prosoape cu derulare centrală.
închidere cu cheie. Recomandat pentru traﬁc
intens. Dimensiuni: hxLxl: 31 x 22 x 21 cm.

NOU

NOU

F917 Laveta Kiehl-HQ Allround
Laveta microﬁbră
300gr/m2.

NOU

40x40cm,

densitate

F062 1374
Hillox bureți vase
Set bureți vase Hillox cu caneluri, 10
bucăți/set. Dimensiuni : 8.5cm x 5.6cm x 4cm.

NOU
F596 100039

F147/F146/F153

F966 Lavete netesute

511155/511152/511245

45x50 cm

Lavete industriale

40x40 cm albe/ 40cx40 cm diverse
culori/30x50 cm diverse culori

Lavete nețesute cu dimensiunea 45x50 cm,
25 buc/ pachet , 10 pachete/bax, materialul
este din 70% vâscoza si 30% polyester,
diverse culori.

Lavete industriale bumbac mercantizat 100%.
Vânzarea se face la saci de 10 kg.

Lavete bumbac 100%, materialul este tricot
cu densitate 140-160gr/mp., diverse culori,
modul de ambalare este de 100 buc./pachet
Dimensiuni foaie: 9,2x11 cm. 10 role/pachet.
Certiﬁcare Ecolabel. Testate dermatologic.
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NOU

F022/ F023

F042/ F043

F526/F527 Secol

13042-003/ 13042-013
Ligana Multi-Tec

13402-002/13402-007
Ligana Remo-Tec

Solutie mănuși invizibile, 140 gr/ 5 kg

Loţiune de protecţie universală cu dublu efect

Cremă de protecţie împotriva contaminării

Loţiune de protecţie a pielii cu efect dublu,
folosită înainte de manipularea diferitelor
substanțe la locul de muncă. Emulsia ulei /
apă nu conţine silicon și nu lasă urme de
grăsime pe piese sau uneltele de lucru. Este
recomandată şi în cazul în care mâinile sunt
expuse la stres mecanic, de exemplu: unelte,
ﬁbră de sticlă, sârmă sau cutii de carton sau
locuri de muncă care necesită purtarea de
mănuși.

Cremă de protecţie solubilă în apă, care
împiedică aderarea murdăriei, uşurând
curăţarea ulterioară a mâinilor. Nu conţine
silicon și lipide. Este potrivită pentru
prevenirea contaminării în profunzime cu
substanţe foarte adezive, insolubile în apă,
cum ar ﬁ: uleiuri, lacuri, vopsele, gudron,
funingine și bitum.

F004/F005/F006

F015/F016

F048 13461-006

11957-004/11957-014/11957-015
Greven Soft G

12668-010/12668-011
Greven Soft Ultra

Pastă de curăţat mâinile

Pastă de curăţat mâinile pentru
contaminări diﬁcile

Agent special de curăţare a
mâinilor cu agenţi de spălare

Agent de curățare a mâinilor, cu agenți
abrazivi de spălare. Produsul nu conţine
săpun sau solvenți. Recomandat pentru
îndepărtarea contaminării puternice, de
exemplu: grăsimi, uleiuri, praf metalic, care nu
pot ﬁ îndepărtate cu agenţi de curăţare fără
substanțe abrazive.

Agent special de curăţare a mâinilor cu agenți
de spălare și înlăturare a murdăriei puternic
adezive, pe bază de uleiuri esterice. Este
potrivit pentru îndepărtarea murdăriei
extrem de adezive, de exemplu: lac, răşini,
adezivi, vopsea și bitum.

Dispenser pentru recipienți de 1000 și
2000 ml.

Secol este un gel hidroﬁl, folosit pentru
protecția pielii împotriva substanțelor
agresive (solvenți organici, kerosene, uleiuri,
grăsimi, și alte substanțe toxice), ideal în
situațiile când utilizarea mănușilor este
incomodă sau interzisă. Se aplică și se
înlătură cu ușurință, permițând pielii să
respire.

NOU
F918 Physio UV 50 Plus
Cremă protecție solară rezistentă la apă

Cremă de protecție a pielii împotriva
radiațiilor UV naturale si artiﬁciale (SPF50),
rezistentă la apă. Cremă cu absorție rapidă,
neparfumată.
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protectie si curatare

F065 13880-001
Dispenser recipiente

INGRIJIREA PIELII

NOU

Pastă de curățat mâinile împotriva murdăriei
medii și grele, pe bază de substanțe insolubile
în apă.

361

regenerare
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F039 1315-200

F041/F021 13361-002/1
2985-001 Ligana Spezial Creme C

F057/F056

13614-001/13614-002 Ligana Urea

13640-002/13640-003 Lindesa

Cremă ingrijire Class

Cremă de îngrijire pentru mâini şi faţă

Cremă de îngrijire pentru mâini şi faţă

Cremă de îngrijire pentru mâini

Cremă neparfumată de îngrijire a pielii, pe
bază de emulsie ulei-în-apă; Crema se
absoarbe rapid, nu lasă ﬁlm de grăsime pe
piele și nu conţine silicon; Crema a fost
dezvoltată pentru îngrijirea și regenerarea
pielii puternic afectate; Este potrivită de
asemenea şi pentru pielea sensibilă și
extrem de uscată.

Cremă de culoare albă și ușor parfumată, de
îngrijire a pielii, pe bază de emulsie
apă-în-ulei; Crema a fost dezvoltată pentru
îngrijirea și regenerarea pielii stresate și este
potrivită pentru toate tipurile de piele.

Cremă de îngrijire pentru mâini şi faţă cu
ceară de albine naturală, nu lasă ﬁlm de
grăsime pe piele; Crema a fost dezvoltată
pentru protecția și regenerarea pielii; Este
potrivită pentru toate tipurile de piele.

Asigură o barieră mecanică de protecție
contra produselor petroliere, soluțiilor acide,
lacurilor si vopselelor, materialelor de
construcție si metalelor.

F053/F054

dezinfectanti si dispenseere

INGRIJIREA PIELII

NOU

NOU

NOU

F007 1230

F919/F955 IMP T / TLS

Gel dezinfectant mâini

Dispenser pentru săpun și dezinfectant

Meditol gel ICF se foloseşte la
dezinfectarea igienică şi chirurgicală a
mâinilor prin frecare. Timpul de acţiune
se instalează la maxim 90 de secunde de
la aplicare. Nu necesită clătire.

Dispenser pentru săpun și dezinfectant,
disponibil cu pârghie lungă sau scurtă, cu
reglaj a cantității de soluție.

NOU
F920 RX5-T

Dispenser pentru săpun si dezinfectant
fără atingere
Dispenser fără atingere pentru săpun si
dezinfectant, tehnologie cu senzori, 500 ml,
din plastic. Montaj opțional pe perete. Dozare
de aprox. 1,5 ml / utilizare. Se foloseste cu 4
baterii LR 14 (incluse).

NOU
F921 PRAESIDIO

Dispenser fără atingere pentru dezinfectant
Dispenser fără atingere pentru dezinfectant,
cu dozare reglabilă (aproximativ 0,75 / 1,0 /
1,2 / 1,5 ml). Include tavă pentru picurare și 5
baterii alcaline D-cell. Montaj pe perete sau
pe stand.

NOU

NOU
F478/ F479

750 ml

Set cu 3 parfumuri ambientale, 3 x 500 ml.

Soluție eﬁcientă pentru îndepărtarea mirosurilor
din ambient, textile, încălțăminte.

LSBA044 Essence El
LSBA064 Essence Ella

F413 HAHA156 AmbiSense

275ml
Parfum ambiental, concentrat, pentru sălile
de baie și toalete, în variante dedicate pentru
toaleta domnilor / doamnelor.

NOU

NOU

NOU

NOU

F924 6994 Dispenser Aquarius®

F925 6181 Harmony Fragrance

F446 j450101 Khiel Aktiv Duft

F587 Verdessi Sticks

Dispenser Aquarius® Aircare

Rezervă parfum Aircare

1l

Bețisoare parfumate

Dispenserul Aquarius® Aircare a fost creat
pentru a îmbunătăți experiența la locul de
muncă, prin programarea prietenoasă și prin
designul minimalist, asigurând o igienă
optimă. Ideal pentru utilizarea cu rezervele de
parfumuri KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL
pentru eﬁciență și durabilitate.

Rezervele pentru parfumuri Aircare au fost
concepute pentru o experiență deosebită la
locul de muncă, beneﬁciind de o ofertă de
parfumuri soﬁsticată. Se utilizează cu
distribuitorul
Aquarius®,
cantitate
300ml/rezervă.

Parfum concentrat
sanitare.
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pentru

domeniile

parfumuri ambientale

F412 HAHA062 AmbiSan

AmbiSense Mixed box

AROMA MARKETING

NOU

Odorizant de cameră cu bețișoare decorative.
Disponibil în diverse sortimente, parfumul va
ﬁ eliberat treptat, prin bețișoarele elegante de
bambus.
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suprafete generale

DETERGENTI

NOU

NOU

NOU

NOU

F426 j100610 Kiehl Rivamat

F431 j250710 Kiehl
Torvan Concentrat

F483/F484

F437/F436

F434

LSLE042/LSLE048 Crystal

j251710/j251702 Khiel
Econa Concentrat

j251007 Kiehl Profless

1 x 10L 1:100, 80 ml / 8 l apă

4 x 1L
1:16, 30 ml / 0.5 l apă

Detergent concentrat pentru curățenie de
întreținere a suprafețelor generale paviment.

750ml / 4L
Soluție pentru curătarea geamurilor
și oglinzilor.

NOU

364

NOU

1 x 10L // 6 x 1L 1:320,
25 ml / 8 l apă
Detergent ecologic superconcentrat
pentru curățenie de întreținere a
suprafețelor generale.

NOU

Detergent superconcentrat pentru
curățenie
de
întreținere
a
suprafețelor sensibile (ecrane LCD,
monitoare, etc.).

NOU

NOU

1 x 10L 1:320, 25 ml / 8 l apă
Detergent
concentrat
pentru
curățenie
de
întreținere
a
suprafețelor generale – paviment
(compatibil
cu
orice
tip
de
dezinfectant).

NOU

F538 TSMF048

F542 TSTM026

F482 LSLE003

Barnix Parket

F540/F541 TSTM005/
TSTM006 Duraplus-2

F539 TSMM008

Bioneutral Apple

Moketa

Multi-Splendid

10L

4I

4L / 10L

4I

500 ml

Detergent neutru pentru pardoseli,
cu parfum de măr.

Emulsie ceară acrilică cu autoluciu
pentru pardoselile din lemn și
parchet laminat.

Emulsie
intens.

acrilică,

cu

autoluciu

Șampon fără clătire
mochete si covoare.

pentru

Soluție curățare mobilier și
suprafețe moderne.

NOU

F475/F476 LSBA002/

F477 LSBA022 Gel-Wc

F927/F445

LSBA004 Sanyos

800ml

750 ml / 4 l

Soluție vâscoasă pentru curățarea
eﬁcientă a toaletelor, cu efect
anticalcar si antirugină.

j403210/j403201 Kiehl
Patronal Eco

Soluție eﬁcientă de curățare baie cu
efect anticalcar, antirugină.

NOU

1 x 10L // 6 x 1L 1:100,
80 ml / 8 l apă
Detergent concentrat ecologic
pentru curățenia de întreținere a
zonelor sanitare.

NOU

NOU

NOU
F444 j401707
Kiehl Desisan

4 x 1L 1:16, 30 ml / 0.5 l apă

Detergent concentrat dezinfectant
pentru grupuri sanitare.

NOU

NOU
F496 p2107907
Pollet Enzybloc
6 x 1 kg
Detergent enzymatic (pastile) pentru
pișuare, cu efect de curățare si
dizolvare a mirosurilor neplăcute. 40
bucăți/cutie.

NOU

F929 LSDE088
C-2000 Scrub

F423 j050210
Kiehl Dopomat Forte

F454 j620134
Kiehl Orange Pro

F425 j050715

Detergent pentru curățare
suprafețe

Degresant alcalin pentru suprafețe

1 x 10L 1:100 - 200, 40 80 ml / 8 l apă

6 x 1L

2 x 5L 1:1 - 10, 00 1000 ml / 8 l apă

Agent de degresare profesional
pentru
pardoselile
netratate.
Special pentru mașina de spălat
rotativă cu un singur disc.
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Detergent concentrat alcalin
pentru domenii industriale.

Detergent pentru indepartarea
urmelor de rășină de origine
vegetală, gudron și adezivi, gumă
de mestecat.

Kiehl Gommasol

parcare

F928 LSDE098
C-3000 Scrub
Detergent alcalin pentru curățarea
suprafețelor
foarte
pătate,
murdare sau pentru petele
încorporate în podele. Eﬁcient pe
suprafețele pătate cu grăsimi
minerale, organice sau sintetice.
Potrivit
pentru
îndepărtarea
urmelor lăsate de camioane,
autoturisme, stivuitoare.

DETERGENTI

NOU

grupuri sanitare

NOU

Detergent pentru îndepartarea
urmelor de gumă (cauciuc - urme
de motostivuitoare).
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DETERGENTI

sala de mese

NOU

NOU

NOU

F486 LSLG012

F491/F492

F490

F487/F488

Multi-Herbal

LVDM002/LVDM010
Kony Plus

LVDA005 Universal LV

LSLG022/LSLG026
Amonia-Fresh

750ml
Soluție de igienizare rapidă
pentru suprafețe multiple.

NOU

750ml / 10L
Detergent de vase super
concentrat.

NOU

F448/F447 j550305/
j550302 Kiehl Blutoxol

F438 j350447

1 x 10L // 6 x 1L
1:50, 160 ml / 8 l apă

1 x 0.75L

Detergent dezinfectant pentru
igenizarea zilnică a suprafețelor.
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NOU

Kiehl RapiDes
Detergent
dezinfectant,
fără
clătire,
recomandat
pentru
curățenia și dezinfecția meselor
din zona food-court.

4,8 kg
Detergent vase spălare automată
pentru apă cu duritate mare.

NOU

2L / 10L
Detergent
pentru
suprafețe
multiple, pe bază de amoniac.

NOU

NOU
F489 LVAC007
Balance LV
4L
Agent de clătire special conceput
pentru uscarea rapidă și uniformă a
vaselor spălate cu mașini automate.
Evită formarea picăturilor de apă și a
petelor de calcar, obținerea unui nivel
ridicat de strălucire.

NOU

F450/F449 j550810/
j550802 Kiehl Torvan FD

F930 j567221
Kiehl Diwa Basic

F931 j567621 Kiehl

1 x 10L // 6 x 1L
1:320, 25 ml / 8 l apă

1 x 20L (24kg)
1:1000 - 500, 1 - 2 gr / 1 l apă

1 x 20L
1:4000 - 1400, 0.25 - 0.7 gr / 1 l apă

Detergent superconcentrat pentru
suprafețe generale, din zona
alimentară.

Detergent concentrat pentru
spălarea automată a veselei.

Agent de clătire pentru spălarea
automată a veselei.

Diwa Pronto

NOU

NOU

NOU

F932 LSDE003

F448/F447

F438 j350447

LSDE029 Degrass Super

Emulplac 180ºC

Kiehl RapiDes

750ml / 4L

850 gr

j550305/j550302
Kiehl Blutoxol

Detergent super degresant pentru
cuptoare, hote si suprafețe.

NOU

Degresant pentru grătare și
elemente de gătit la temperaturi
ridicate.
Degajă,
dizolvă
și
îndepărtează grăsimile încorporate
și vechi, la temperatura de lucru (+
150ºC), fără pericol de stropire sau
vapori nocivi, aproape fără frecare
în mai puțin de 1 minut.

NOU

1 x 10L // 6 x 1L
1:50, 160 ml / 8 l apă
Detergent dezinfectant pentru
igenizarea zilnică a suprafețelor.

NOU

1 x 0.75L
Detergent dezinfectant fără clătire
recomandat pentru curățenia și
dezinfecția meselor din zona
food-court.

NOU

F933/F934 j550405/
j550401 Kiehl Grasset
2 x 5L // 6 x 1L
1:100, 80 ml / 8 l apă
Detergent concentrat alcalin pentru
suprafețe
generale
din
zona
alimentară.

NOU

F935 j551410
Kiehl Vinox Eco

F936/F937 j551121/
j551105 Kiehl Fumex

F451 j550910
Kiehl Frigosan

F938 j560310
Kiehl Alufin

F939 S36137

1 x 10L
1:16, 500 ml / 8 l apă

1 x 20L // 2 x 5L
1:10, 800 ml / 8 l apă

1 x 10L
1:3

1 x 10L (13.7 kg)
1:500 - 160, 2 - 6 gr / 1 l apă

1 x 12 kg
1: 100, 80 gr / 8 l apă

Detergent concentrat ecologic acid
pentru toate suprafețele din
domeniul alimentar.

Detergent
concentrat
alcalin
pentru camere de afumare.

Detergent
pentru
camere
frigoriﬁce și congelatoare.

Detergent pentru spălat bețe sau
recipienți din aluminiu.

Detergent
concentrat
spumant pe baza de clor.
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industria alimentara

F480/F481 LSDE024/

NOU

DETERGENTI

NOU

PeroSchaum

alcalin,
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DETERGENTI

automotive

NOU

NOU

NOU

NOU

F940 AULI062
Sumo Auto Crystal

F426 j100610
Kiehl Rivamat

F941 j050610

F424 j050410

Kiehl Dopomat Intenso

Kiehl Dopomat SNF

F942 j100110
Kiehl Dopomat

750ml

1 x 10L 1:100,
80 ml / 8 l apă

1 x 10L
1:100 - 200, 40 - 80 ml / 8 l apă

1 x 10L
1:100 - 200, 40 - 80 ml / 8 l apă

1 x 10L
1:100 - 200, 40 - 80 ml / 8 l apă

Degresant
pentru
geamuri,
oglinzi, parbrize, ceramică, plăci
vitrate și materiale plastice.
Diluat cu apă, acționează ca aditiv
pentru rezervorul de spălare a
parbrizului. Folosit la interior,
elimină nicotina și întârzie
aburirea.

Detergent concentrat pentru
curățenie de întreținere a
suprafețelor generale - paviment.

Detergent concentrat alcalin de
înaltă perfomanță destinat pentru
domenii industriale.

Detergent concentrat alcalin de
înaltă
perfomanță,
pentru
domenii industriale; nu conține
silicon, fosfați si clor.

Detergent concentrat alcalin pentru
domenii industriale.

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

F943 AULI072
Sumo Auto Vinyl

F944 j100310

F422 j050110
Kiehl Hodrupa A

F425 j050715

F945 p2210317

Kiehl Dopomat Briliant

Kiehl Gommasol

Pollet Polgreen Industry

750ml

1 x 10L
1:100 - 200, 40 - 80 ml / 8 l apă

1 x 10L
1:40 - 100, 80 - 200 ml / 8 l apă

2 x 5L
1:1 - 10, 00 - 1000 ml / 8 l apă

1 x 10L
1:100, 80 ml / 8 l apă

Detergent
concentrat
alcalin
pentru domenii industriale, cu
compuși de intreținere: oferă luciu
si microprotecție pavimentului.

Detergent concentrat anticoroziv
pentru mașini și echipamente
industriale.

Detergent pentru îndepărtarea
urmelor de gumă (cauciuc - urme
de motostivuitoare).

Detergent
ecologic
alcalin,
recomandat pentru curățenia de
întreținere a pavimentului.

Agent
de
curățare
pentru
suprafețele sintetice din industria
auto, precum: bară protecție,
bord sau elemente plastice.
Regenerează
suprafațele
și
previne reapariția murdăriei, fără
a lăsa grăsimi sau urme. Nu
adaugă strălucire pe suprafețele
satinate.
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NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

F946 LSLE102

F947 LSLG002

Polish Metals

F485 LSLE082
Express

F434 j251007

General

400ml

750ml

750ml

2 x 5L // 6 x 750ml

Detergent cu bio-alcool, cu uscare
rapidă care permite curățarea
eﬁcientă a tuturor tipurilor de
suprafețe lavabile.
Potrivite în
special pentru plăci vitrate, laminate
din plastic, ceramică și crom.

Soluție
eﬁcientă
pentru
îndepărtarea petelor de cerneală,
markere, pigmenți.

4 x 1L
1:16, 30 ml / 0.5 l apă
Detergent super-concentrat pentru
întreținerea suprafețelor sensibile
(ecrane LCD, monitoare, etc.).

Detergent pentru materiale plastice
și mese de birou. Îndepartează urme
de creion, pix, marker.

NOU

NOU

F426 j100610
Kiehl Rivamat
1 x 10L 1:100,
80 ml / 8 l apă
Detergent
concentrat
pentru
întreținerea zilnică a suprafețelor
generale - paviment.

F437/F436 j251710/
j251702 Kiehl Econa
Concentrat
1 x 10L // 6 x 1L
1:320, 25 ml / 8 l apă
Detergent ecologic super
concentrat pentru curățenie
de întreținere a suprafețelor
generale.
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NOU

NOU

F948/F949 j500105/
j500147 Kiehl Tablefit

spatii comerciale

Polisare si curățare pentru inox,
aluminiu, crom și alte metale.
Rezistă zgârieturilor, amprentelor și
petelor. Potrivit pentru ascensoare,
uși, paravane, mașini, hote de
aspirație etc.

Kiehl Profless

DETERGENTI

NOU

NOU

F435/F428 j251610/
j250110 Kiehl Tornado

F950 j100510
Kiehl Rollomat

F951/F952 j251510/

1 x 10L // 6 x 1L
1:100, 80 ml / 8 l apă

1 x 10L
1:10, 800 ml / 8 l apă

1 x 10L // 6 x 1L
1:200, 40 ml / 8 l apă

Detergent concentrat pentru
curățenie de întreținere a
suprafețelor
(spații
vitrate
exterior, pereti).

Detergent concentrat pentru
curățenia de bază a scărilor
rulante.

Detergent
concentrat
pentru
întreținerea zilnică a suprafețelor
generale – paviment.

j251502 Kiehl Veriprop
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medical

NOU
F438 j350447

j350354 Kiehl Desinet

Kiehl RapiDes

2 x 5L // 240 x 25ml
1:400, 25 ml / 10 l apă

1 x 0.75L

NOU

laundry

1 x 10L // 6 x 1L
1:320, 25 ml / 8 l apă
Detergent superconcentrat pentru
generale din zona alimentară.

suprafețe

NOU
F435/F428 j251610/
j250110 Kiehl Tornado

1 x 10L 1:100 - 200,
40 - 80 ml / 8 l apă

1 x 10L // 6 x 1L
1:100, 80 ml / 8 l apă

Detergent concentrat alcalin pentru domenii
industriale.

Detergent concentrat pentru curățenie de
întreținere a suprafețelor (spații vitrate exterior,
pereti).

F472 LPCS086

F450/F449 j550810/
j550802 Kiehl Torvan FD

Detergent dezinfectant fără clătire recomandat
pentru curățenia și dezinfecția meselor din zona
food-court.

F423 j050210
Kiehl Dopomat Forte

NOU
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NOU

F953/F954 j350305/

Detergent
dezinfectant
concentrat
pentru
curățenie de întreținere a pavimentelor și
suprafețelor generale.

oil&gas

DETERGENTI

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

F470 LPCS042
ThomilMatic D-Matic

F473/F474 LPDS003/
LPDS005 ThomilMatic PreBio

F468/F469 LPCS035/

F471 LPCS066

ThomilMatic Activ-Ox

LPCS036 ThomilMatic Rose

ThomilMatic Activ-Cl

10 kg

750ml

8 kg / 16 kg

4L / 10L

10 kg

Granule cu oxigen activ pentru
rufe albe si colorate.

Tratament pentru înlăturarea
petelor.

Detergent rufe automat profesional
cu putere mare de degresare.

Balsam de rufe concentrat cu efect
de parfumare îndelungat.

Granule cu clor activ pentru
rufe albe.

NOU

NOU

F086 31301

F096/F097/F098
33109/33111/33112

Matură cu ﬁr scurt

Mop bumbac

Dimensiuni: L 29 x l 5 x h 8 cm
Material: PP + PVC

NOU

F085 31161

F087 31408

Matură Vals 76

Matură stradă

Dimensiuni: L 26 x l 3.5 x h 17 cm
Material: PP + PVC

50 cm cu bosaj plastic
Material: lemn + PP + PVC

200/250/300 grame

NOU

NOU

NOU

F160 511535

F159 511534

F060 1372

Cremă de curățat Cif 500ml

Domestos 750 ml

Dezinfectant Gel 5l

Cif Cream. Îndepărtează ușor
petele de murdărie ce par imposibil
de curățat din toată casa, chiar și
de pe suprafețele moderne. Cremă
de curătat pentru suprafețe dure.

Domestos 24H - Plus curăță,
dezinfectează,
înălbește
și
împrospătează. Poate ﬁ utilizat sub
formă concentrată (pentru toaletă,
canale de scurgere), sau diluat
(pentru pardoseli, faianță, obiecte
sanitare și alte suprafețe lavabile).
Se folosește, în special, pentru
curățarea suprafețelor din baie și
bucătarie. Oferă peste 24 de ore
protecție împotriva microbilor, dacă
este utilizat zilnic.

Detergent dezinfectant lichid
conceput pentru igienizarea
regulată a suprafețelor. Formula
sa curață, distruge microbii si
igienizează suprafețele.
Detergentul dezinfectant gel
Point are un parfum plăcut,
proaspăt și curat.
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NOU

F124 39214

F114 35202

Spălător geam Proﬁ cu
mâner lung.

Material: PP + lamelă cauciuc.

Spălător geam

NOU
F117 37131

Găleată rectangulară
cu storcător
Găleată 15l, prevăzută cu
storcător pentru mop.

Faraș cu lamelă cauciuc
și coadă lungă

menaj general

NOU

NOU
F113 35101

Faraș cu lamelă cauciuc

Dimensiuni: L 33 x l 23 x 6 cm.
Material: PP + lamela cauciuc.
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MENAJ GENERAL

NOU

NOU

F956 Alpha Trolley

F957 Fred Trolley 30l

6102W

Fred Trolley
- cărucior 30L pentru curățenie din plastic (PSV) certiﬁcat ” Plastic Second Life”
- doua găleți de plastic a câte 15 L : una roșie, iar cealalata albastră
- storcător clasic
- cadru din plastic dintr-o singură bucata

Cărucior curățenie multifuncțional compus din: bază lungă cu roți Ø 100
mm, doua găleți de plastic a câte 15 L : una roșie, iar cealalata albastră, un
storcător clasic, compartiment pentru depozitare cu o ușa ﬁxă si una
mobilă, suport pentru sac 120 l, doua suporturi pentru coadă mop sau
mătură.

menaj general

MENAJ GENERAL

NOU

NOU
NOU

F127/F128/F129
39229/39230/39231
Mop plat bumbac, coadă Al
Mop plat din bumbac, cu coada din
aluminiu. Disponibil cu lungimi de
40, 60 si 80 cm.

NOU
F126 39227
Mop Chenille

40 cm, coadă metalică.

F532 Kit Spalator
Geamuri Brilliant Plus
Kit Brilliant Plus compus din
- suport manual 30cm cu ﬁxare Velcro pentru laveta spălare si lavetă
uscare – 1 buc.
- suport 30 cm pentru coadă telescopică cu ﬁxare velcro si sistem de
blocare – 1 buc.
- maner telescopic de la 56 cm la 93 cm
- mop 30 cm pentru suprafețe generale – 1 buc.
- mop 30 cm pentru sticlă – 2 buc.

NOU
F130/F131/F132 39232/
39233/39234
Rezervă mop plat bumbac
Disponibil cu lungimi de 40, 60 si 80 cm.
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NOU
F133 39235

Rezervă mop Chenille
Rezervă mop plat Chenille de
înaltă calitate, reține rapid
murdăria și are putere mare
de absorbție.

NOU

F122 38772

F118/F119/F120/F121

F139/F140/F141/F142

F405 EUROPUBELA-D

Coș gunoi plus scrumieră

38704/38704SA/
38704SG/38704SV

43673/43675/43678/43680

120/240 l

Coș colectare selectivă Tata
50 l oscilobatant

35 l - set 50 buc.
60 l - set 20 buc.
120 l - set 10 buc.
240 l - set 10 buc.

Coș gunoi cu scrumieră din oțel
inoxidabil, ideal pentru poziționarea la
intrarea în spații publice, destinat atât
pentru interior, cât și pentru exterior.
Greutate: 2,7 kg. Dimensiuni: 25x58 cm.

Coș de gunoi din plastic, cu capac
batant, folosit pentru colectarea
selectivă a deşeurilor. Ideal pentru
birouri sau spaţii cu traﬁc mediu.
Disponibil cu capac în urmatoarele
culori: roşu, albastru, galben, verde.
Greutate: 2260 g. Dimensiuni: 43 x
39 x 76 cm.

NOU

F959 TMB Eazy P106 D

F963 Monodisc

Aspirator praf

TMB TOR 43 ORBITAL

Aspirator pentru praf TMB Eazy
P106 D. Aspirator aspirare uscată,
recomandat pentru utilizare zilnică,
în regim profesional. Accesorii
incluse: Kit Easy Dry Ø32.

Monodiscul TOR43 utilizează o acțiune oscilantă de înaltă
frecvență pentru a aborda chiar și locuri de muncă dintre
cele mai provocatoare, reducând în același timp oboseala
operatorului. Această mașină necesită mult mai puțin
efort ﬁzic decât un monodisc convențional, chiar și în
cazul tratării pardoselilor deosebit de diﬁcile, ceea ce se
traduce printr-o mai mare productivitate. Simplitatea în
utilizare a acestui monodisc îl face ușor utilizabil de către
orice operator, reducând timpii necesari școlarizării.
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Pubelă fabricată din HDPE, prin
injecţie. Formă solidă şi rigidă,
rezistenţă la deformări, lovituri şi
degradare. Rezistentă la intemperii
şi raze solare (UV). Rezistentă la
îngheţ şi căldură, de asemenea
suportă multe substanţe chimice.
Anvelope solide de cauciuc (Ø
200x50 mm). Piese din metal,
rezistente la rugină. Reciclabil.

NOU
Aspiratoare industriale Delfin
Aspiratoarele industriale Delﬁn reprezintă o categorie
special destinată pentru aplicaţii de aspirare în domeniul
industrial. Cu aspiratoarele Delﬁn beneﬁciaţi de garanţie
2 ani, reţea service TENROM cu acoperire naţională,
instalare şi training gratuit în orice punct al ţării,
consultanţă de specialitate gratuită.

masini de curatat

NOU

Saci menajeri

MENAJ GENERAL

NOU

menaj general

NOU
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NOU

F157 511532

pachet angajat

MENAJ GENERAL

NOU

F158 511533

F019 1295

F152 511244

Săpun Protex 90 g

Săpun Dalan 100gr

Săpun "De-ala Bun"

Dero Ozon Automat 2 kg

Dasil 2 kg

Săpun antibacterian. 90 g. Elimină
99% dintre bacterii. Disponibil în
diverse sortimente.

Săpun 100gr (punga nylon)
individual.

Săpun 100gr cu spumă bogată,
parfum proaspăt. 100% vegetal.
Produs românesc. Disponibil și în
alte gramaje și arome.

Dero Ozon+ are o formulă eﬁcientă cu
oxigen activ, care înlătură cele mai
frecvente 99 de pete, oferind în același
timp hainelor prospețimea care
durează mult timp. Spălatul rufelor
devine mai ușor ca oricând.

Detergent solid pentru rufe cu
parfum ﬂoral, recomandat a se folosi
la spălarea rufelor cu mașina
automată. Spumare redusă. Conține
înălbitori optici, oxigen activ și
enzime.

NOU
F009/F010

NOU
F008 1231

1232/1233

Pastă de dinți Blend-a-Med, 50 ml

Prosop Renania Home

Proprietăți:
întărește
smalțul
dinților, oferă protecție maximă
împotriva cariilor. Disponibil în
diverse sortimente.

Frotir 100% bumbac. Diverse culori
si dimensiuni disponibile.
1232 Grosime: 500 g/mp.
1233 Grosime: 400 g/mp.
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F151 511243

NOU

NOU
F591 Periuta dinti

NOU
F044 1341

Colgate Basic Clean

Perie Unghii

Periuță de dinți Colgate Basic
Clean, special creată pentru o
curațare eﬁcientă. Protejează
smalțul dinților și al gingiilor.

Periuță de unghii cu mâner
ergonomic.

NOU
F162 57020

Dermofarm antiperspirant
pentru picioare, 200 ml.

Folosit regulat, reduce semniﬁcativ
transpirația la nivelul picioarelor și
împiedică
dezvoltarea
mirosurilor
neplăcute. Se pulverizează de 1-2 ori pe
zi, pe tălpi și între degete, după spălarea
prealabilă a acestora. Protejează
împotriva
transpirației,
răcorește
picioarele, redând senzația de confort.

LUCRU
LA INALTIME

LUCRU LA INALTIME
categorii de produse

CENTURI MULTIFUNCTIONALE
CENTURI COMPLEXE
CENTURI DE POZITIONARE
MIJLOACE DE LEGATURA
CARABINIERE
OPRITOARE DE CADERE
ACCESORII DE ALPINISM UTILITAR
PUNCTE DE ANCORARE
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Pentru ﬁecare categorie oferim
produse și servicii personalizate,
în funcție de ﬁecare aplicație,
risc sau nevoie speciﬁcă a
ﬁecărui client.
Beneﬁciem de experiența
colaborării cu cei mai importanți
producători și furnizori pentru
produsele de lucru la înălțime și
adâncime.
Contactați-ne pentru oferte
personalizate, la adresa de email
lucru.înălțime@renania.ro sau
client@renania.ro

SAFETY AWARDS GALA

PRODUS LA TG. MURES

Seria de conferințe RENANIA ACADEMY SAFETY FORUM, aﬂată
la a 6-a ediție, reprezintă o inițiativă educațională de nișă,
creată cu și pentru oameni și companii, cu scopul de a reduce
numărul de accidente la locul de muncă din România și de a
sprijini companiile locale în mod proactiv în creșterea nivelului
de sănătate și siguranță ocupațională. Totul se întamplă prin
facilitarea accesului la experți de proﬁl, idei vizionare, informații
strategice relevante și echipamente de protecție inovatoare.

SAFETY AWARDS GALA este competiția ce stabilește reperul de
excelență în industria de siguranță ocupațională, evaluând și
răsplătind companiile care lansează idei și soluții pentru un
mediu sigur la lucru și dincolo de job.

Concepută să încurajeze business-urile cu speciﬁc local,
Produs la Târgu Mureș e o platformă ce conservă și dezvoltă
inițiativele antreprenoriale ale creatorilor din regiune prin
suport ﬁnanciar, cumpărarea și/ sau recomandarea produselor
lor sau consultanță. Fie că e vorba despre activități de artizanat
și alte activități tradiționale non‐agricole (olărit, brodat,
prelucrarea manuală a ﬁerului, lânii, lemnului, pielărie),
gastronomie, viticultură sau prelucrarea resurselor locale,
platforma încurajează orice mică afacere care salvează
meșteșuguri tradiționale, integrându-le în circuitul comercial
de secol 21.

Agenda strategică cuprinde informații de specialitate și
subiecte de discuție adaptate în funcție de ﬁecare oraș și
industrie: studii de caz relevante, bune practici, noutăți în gama
de produse safety, lansări de produse și prezentări tehnice,
impactul digitalizării și tehnologiei în industria de proﬁl.
Brașov, Galați, Cluj, Constanța, Iași, Oradea, Pitești, Târgu
Mureș, Timișoara sunt, în esență, orașele vizate de Academiile
Renania, datorită proﬁlului economic al zonelor.

În urma celor peste 30 de înscrieri la cea mai recentă ediție,
trofeele au fost acordate astfel: Discovery Award – Tencate,
Debut Prize – Ansell, Health Safety – Holcim România, Best
Personal Safety – Draeger România, Best Innovation – Univet,
Best Safety Education – Iasisting Grup, Best Safety Message –
Tenaris Silcotub, Best Safety Training – Draeger România, Best
Safety Design – BLS 400 Series, Best Industry – EDPR România,
Best Workforce Involvement – Omniasig Vienna Insurance
Group, Best Quality Purchase – Safety System Lanzi, Best Road
Safety – Holcim România, Best Food Safety – Apă fară plastic,
Best Safety Solution – Draeger România, Safety System Lanzi
HolcimRomânia.
Competiția are loc în România, dar este deschisă pieței
internaționale. Safety Awards se bucură de prezența unor jurați
remarcabili, experți din țară și din străinătate, cu background
divers, fapt care permite o evaluare holistică și obiectivă a
aplicațiilor. SAFETY AWARDS GALA are loc în ﬁecare început de
decembrie și a celebrat deja trei ediții.

EVENIMENTE

RENANIA ACADEMY

Ideea platformei Produs la Târgu Mureș s-a conturat la
aniversarea de 18 ani a companiei. Atunci ne-am dat seama că
cel mai frumos cadou pe care ni-l dorim pentru Renania e să
vedem mai multe business-uri din regiune înﬂorind la fel de
promițător. Nu întâmplător, toate darurile de Crăciun ce pleacă
spre partenerii noștri, în ﬁecare an, de atunci încoace, conțin
obiecte, vinuri, dulciuri și alte bunătăți ce poartă, toate,
blazonul “Produs la Târgu Mureș”.

www.safetyawards.ro e site-ul de explorat, pentru cei care
doresc să se înscrie la următoarea competiție.

magazin.renania.ro
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TESTIMONIALE
PAUL
NITA

CRISTINA
FASCA

AREA SALES MANAGER

DIRECTOR LOGISTICA

MANAGING PARTNER

UNIVET

KLG EUROPE LOGISTICS

HM&PARTNERS

Renania este partenerul nostru pe piața românească de mai
bine de 8 ani. Pe vremea aceea, Univet era o companie care
făcea pentru prima dată pași mici, dar siguri, pe piața
internațională. Între timp, evoluția ambelor companii a fost
extraordinară și și-au asigurat creșterea de brand awareness
într-un interval destul de scurt.

Din 2012 ne bucurăm să lucrăm cu Renania, furnizând servicii
logistice IT. Împreună am identiﬁcat și continuăm să identiﬁcăm
noi modalități de a gestiona ﬂuxurile și procesele din depozit,
urmărind niveluri foarte ridicate ale calității serviciilor.

Apreciem la Renania seriozitatea și promptitudinea de care
angajații, de la toate nivelurile, au dat și dau dovadă în schimbul
de informații absolut necesar în relația cu o casă de avocatură.
Suportul lor a făcut ca însăși munca și rezulatele noastre, ca
avocați, să devină mai valoroase, mai facile și foarte eﬁciente.

Renania Academy este o mare oportunitate de a compara și
împărtăși experiențe, iar trainingul oferit de către Renania are
un rol important deoarece contribuie la dezvoltarea sănătoasă
a companiei și o face mai competitivă. Noi susținem des astfel
de evenimente cu ajutorul partenerilor noștri.

Proiectul Renania este pentru KLG o provocare continuă,
dovada ﬁind premiul “WinWin collaboration award – ARILOG”
câștigat în 2012. Avem un parteneriat complet și ne bucurăm
să interacționăm cu echipa Renania ori de câte ori avem ocazia.
Pe parcursul colaborării noastre, am avut multe momente în
care ne-am simțit mândri că lucrăm împreună, iar ca punct
central am fost impresionați de puternicul spirit de echipă al
colegilor de la Renania și în același timp de dorința lor de a
rezolva cât mai repede și eﬁcient orice provocare. Așezarea
rutelor de picking, dimensionarea echipelor de picking și de
validare, normarea productivităților pe ﬂux, precum și
motivarea personalului sunt doar câteva din bunele practici
implementate de Renania cu ajutorul KLG; rapiditatea
proceselor susținută de cele mai noi tehnici software și
hardware este un punct forte al Supply Chain-ului Renania, iar
dezvoltările de WMS implementate împreună asigură
trasabilitate și stabilitate completă.
Renania cu siguranță salvează mulți oameni de la accidente sau
chiar deces. Vrem să lucrăm în continuare cu Renania pentru
că avem încredere în ei, soluțiile propuse ﬁind cele mai sigure.
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Când ai un partener precum echipa Renania, jumătate din
drumul către suscces este asigurat.
E remarcabil stilul de management extrem de dinamic, foarte
ﬂexibil și adaptabil, dar ferm și determinat, capabil să susțină
nu numai depășiri rapide ale perioadelor diﬁcile, ci și creșteri
sănătoase și de durată ale afacerii. Încrederea și optimismul cu
care își tratează clienții și partenerii, abordarea directă și
constructivă sunt de admirat.

ADRIAN ALEXANDRU
NEMES

GEANINA
IUGA

COSMIN
DUMITRESCU

DIRECTOR SUCURSALA TG MURES

CORPORATE ACCOUNT MANAGER

SEF SERVICIU SSM

ING BANK

VODAFONE

ELECTROLUX

PROFESIONALISM, RESPECT și ANTICIPARE. Sunt trei elemente
de bază, prin intermediul cărora am construit o relație de
afaceri de succes. PROFESIONALISMUL este motorul care pune
în mișcare și menține pasiunea și motivația. RESPECTUL între
parteneri este baza unei relații și un element foarte important
în momentele de efort și încercare. ANTICIPAREA este o
competență care se dezvoltă în timp și care dă ocazia
partenerilor să ﬁe cu un pas înainte atât în afaceri, cât și în viața
de zi cu zi.

Renania este o companie cu expunere națională, care se
bazează pe o echipă tânără, dinamică, cu un înalt nivel de
profesionalism și principii solide la bază. Renania utilizează
serviciile noastre de comunicații deja de 19 ani. Încă de la
înﬁințare, Renania a fost o companie în care Vodafone a crezut,
deoarece deschidea noi perspective în piața securității în
muncă.

Am fost încântat de invitația de a participa la Workplace Safety
Management Forum, un eveniment cu o tematică de
sensibilitate în contextul business-ului românesc actual, unde
siguranța lucrătorilor începe să prindă contur și să dezvolte o
implicare tot mai activă din partea angajatorilor.

Relația între Renania Trade și ING Bank se bazeză pe acești trei
piloni, iar în timp a acumulat și alte elemente valoroase. Ne
dorim continuarea celor peste 12 ani de colaborare,
bazându-ne și în viitor pe aceste valori, pentru că o colaborare
de succes presupune muncă de echipă, în care oamenii
competenți și motivați sunt de departe cele mai valoroase
"active".
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Odată cu dezvoltarea companiei Renania, am observat o tot
mai mare deschidere și adopție a noilor tehnologii aduse de
Vodafone pe piața românească, ﬁind printre primii clienți care
au adoptat serviciile de IP Telephony și Hosting.
Echipa Renania are o dezvoltată viziune tehnologică, cu o
puternică deschidere către serviciile de ultimă generație.
Renania pune accentul pe calitate, iar pentru a rămâne
competitivă, compania a investit permanent în tehnologia de
ultimă oră. Pentru Vodafone, acest cont este de referință,
deoarece demonstrează modalitatea prin care un parteneriat
bazat pe încredere reciprocă duce, în timp, la posibilitatea
diversiﬁcării serviciilor pe care le oferim. Renania este unul din
principalii susținători ai SMURD, prin livrarea de echipamente
de protecție.

Personal, experiența de a întâlni specialiști cu viziune clară și o
direcție îndreptată spre îmbunătățirea condițiilor la locul de
muncă, mi-a adus o nouă provocare și ocazia de a schimba
deschis păreri și opinii obiective.
Electrolux Satu Mare, client Renania, a fost premiată trei ani
consecutiv pentru rezultatele excelente în ceea ce privește
siguranța și constituie parte activă în atingerea scopului comun
al grupului Electrolux: acela de a ﬁ "cea mai sigură companie
producătoare de electrocasnice din lume".
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