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Trzy nowe modele rękawic zimowych TEGERA® 
o nowoczesnym wyglądzie i większej wygodzie. 
Rękawice bazują na popularnej kolekcji 
TEGERA® PRO zapewniającej ergonomiczną 
konstrukcję i swobodę ruchów, dzięki czemu 
praca jest łatwa i bezpieczna. 

Obszary zastosowania:  Budownictwo i inne prace 
na zewnątrz w bardzo 
niskich temperaturach.

Wysoka trwałość i ergonomiczna konstrukcja
Rękawice są wyposażone we wzmocnienie części 
chwytnej i koniuszków palców w celu zwiększenia 
trwałości. Wzmocniona konstrukcja jest również 
ergonomiczna i pozwala uzyskać optymalną ochronę 
podczas używania narzędzi ręcznych. Wszystkie 
rękawice mają specjalnie zaprojektowany kciuk, który 
zwiększa swobodę ruchów.

Wodoodporność
Wszystkie rękawice są wodoodporne i zawierają odd-
ychającą membranę, która utrzymuje dłonie suche  
w wilgotnych i śnieżnych środowiskach pracy.

Do ekranów dotykowych
Dzięki możliwości obsługi ekranów dotykowych użyt-
kownik może swobodnie korzystać z urządzeń  
z panelami dotykowymi podczas swojej pracy. 

• Specjalna konstrukcja mankietu ułatwia 
zakładanie i zdejmowanie rękawic

• Skóra syntetyczna Microthan®+  
w chwytnej części dłoni

• Rozmiary: 7–12
• Opakowanie dla przemysłu: 6 par

TEGERA® 9163

RĘKAWICE ZIMOWE 
Z PODSZEWKĄ 
Z POLARU

EN 388:2016+A1:2018
2222

EN 511:2006
121

• Mankiet z zapięciem na rzep
• Skóra syntetyczna Microthan®+  

w chwytnej części dłoni
• Rozmiary: 7–12
• Opakowanie dla przemysłu: 6 par

TEGERA® 9166

EN 388:2016+A1:2018
2222

EN 511:2006
121

• Ciepły mankiet z podszewką z polaru  
dodatkowo chroni przed wyziębieniem

• Skóra syntetyczna Macrothan®  

i Microthan®+ w chwytnej części dłoni  
zapewnia dodatkową trwałość

• Rozmiary: 7–12
• Opakowanie dla przemysłu: 6 par

TEGERA® 9235

EN 388:2016+A1:2018
2231

EN 511:2006
221

ZIMOWE RĘKAWICE  
OCHRONNE  
W NOWYM WYDANIU

DOSTĘPNOŚĆ: PAŹDZIERNIK

„Nowe rękawice TEGERA® są również 
wyposażone w nowe zawieszki”



DOSTĘPNOŚĆ: WRZESIEŃ

Ochrona śródstopia
Nowy but ze zintegrowaną ochroną przed uderzeniami 
części śródstopia, wykorzystujący technologię XRD® 
M-Guard. Materiał absorbujący wstrząsy jest zinte-
growany z butem, aby zapewnić wygodną i skuteczną 
ochronę górnej części stopy. Wykonany jest z mate-
riału Poron® XRD®, który jest tym samym materiałem, 
jaki jest stosowany we wkładkach absorbujących 
wstrząsy JALAS® . Jest to zaawansowany techno-
logicznie materiał, który jest miękki i elastyczny w 
normalnych warunkach, ale twardnieje i pochłania  
do 90% energii w momencie uderzenia. Materiał jest 
lekki i ma długotrwałą skuteczność. 

Obszerny krój
Obuwie ma bardziej obszerny krój w celu zapewnienia 
dodatkowego komfortu. 

Trwałość i bezpieczeństwo
Materiał wierzchni ze skóry powlekanej poliuretanem 
jest trwały, łatwy do czyszczenia i izolowany w celu 
ochrony przed zimnymi i gorącymi przedmiotami.  
Odporna na wysoką temperaturę podeszwa zew-
nętrzna z gumy nitrylowej zapewnia wyjątkowo dobrą 
przyczepność na śliskich powierzchniach. Posiada 
lekkie aluminiowe podnoski i wkładkę antyprzebicio-
wą ze stali nierdzewnej.

Podczas noszenia ciężkich przedmiotów w wymagających środowiskach pracy 
zawsze istnieje ryzyko urazów górnej części stopy. Obuwie bezpieczne powinno 
być nie tylko wytrzymałe i trwałe, ale również zapewniać dodatkową ochronę 
przed uderzeniami. XRD® M-Guard to specjalnie zaprojektowana ochrona 
przed uderzeniami, dopasowana do obuwia JALAS®.

OBUWIE DO PRAC CIĘŻKICH 
Z OCHRONĄ ŚRÓDSTOPIA 
PRZED UDERZENIAMI

JALAS® 1938 META 
• Zintegrowana technologia XRD® M-Guard
• Bardzo szerokie dopasowanie
• Wkładka FX2 Pro z materiału Poron®XRD® absorbująca wstrząsy
• Rozmiary: 35–50

Ochrona przed uderzeniami 
części śródstopia.

Zgodność z normami EN: S3 HRO M CI HI SRC

DOSTĘPNOŚĆ: MARZEC

Wygodne, ergonomiczne elementy
Wielowarstwowe podeszwy i wkładki z materiału 
Poron® XRD® absorbującego wstrząsy sprawiają, 
że obuwie jest wygodne i stabilne oraz zapobiega 
urazom stóp i pleców.

Wiązanie BOA® Fit System 
Obuwie jest wyposażone w wiązanie BOA® Fit 
System który odpowiada za wygodę i idealne dopa-
sowanie.

Wyjątkowa przyczepność
Podeszwa zewnętrzna z gumy nitrylowej zapewnia 
doskonałą przyczepność na śliskich powierzchniach  
o niskiej temperaturze, a stabilizator podbicia umożli-
wia bezpieczne korzystanie z drabin. Podeszwy są po- 
nadto odporne na olej i wysoką temperaturę (do 300°C).

Właściwości ochronne
Stalowa wkładka zabezpieczająca przed przebiciem 
i lekki aluminiowy podnosek zapewniają optymalną 
ochronę przed spadającymi przedmiotami i gwoź-
dziami na podłożu.

JALAS® 1598 GP 
• Model o średniej  

wysokości
• Bardzo szerokie dopasowanie
• Podszewka poliamidowa
• Wiązanie BOA® Fit System 
• Wkładka FX2 Pro z Poron® XRD® absorbująca wstrząsy
• Rozmiary: 35–50

JALAS® 1508 GP
• Model o wysokim kroju
• Bardzo szerokie dopasowanie
• Podszewka z polaru technicznego
• Wiązanie BOA® Fit System 
• Wkładka FX2 Pro z materiału Poron®XRD® absorbująca 

wstrząsy
• Rozmiary: 35–50

Obuwie bezpieczne Gran Premio jest wykonane z wytrzymałego materiału  
i przeznaczone do wymagających środowisk pracy. Ma szerszy krój i izolację 
termiczną w celu ochrony przed niskimi temperaturami i gorącymi powierzchniami. 
Podszewka zapewnia komfort w niskich temperaturach. Wierzch ze skóry pokrytej 
poliuretanem oraz wzmocnienie podnoska z poliuretanu w przedniej części obuwia 
gwarantują długotrwałą odporność na ścieranie i ułatwiają czyszczenie.

OBUWIE DO PRAC CIĘŻKICH 
SZYTE NA SZEROKIM KOPYCIE 

Zgodność z normami EN: S3 HRO HI CI SRC Zgodność z normami EN: S3 HRO HI CI SRC

OBUWIE GRAN PREMIO  
O SZEROKIM DOPASOWANIU



RĘKAWICE LATEKSOWE 
DO PRAC CIĘŻKICH
Bardzo wytrzymałe rękawice z lateksu naturalnego, który zapewnia 
wysoki poziom ochrony w różnych mokrych środowiskach pracy.  
Są wygodne, mają bawełnianą podszewkę i dobrą elastyczność.  
Szorstka faktura na dłoniach zapewnia wyjątkowo dobry chwyt.  
Rękawice są bardzo długie i dostępne w dwóch kolorach.

Obszary zastosowania:  Rękawice odpowiednie do prac w rybołówstwie i przemyśle morskim, obróbce 
artykułów spożywczych, rolnictwie, branży chemicznej, petrochemicznej itp.

TEGERA® 8163
• Kolor: Pomarańczowy
• Grubość materiału: 1,3 mm (warstwa chemiczna)
• Długość: 350 mm
• Rozmiary: 7–11
• Opakowanie dla przemysłu: 6 par
• W kartonie: 72 pary 

TEGERA® 8162
• Kolor: Niebieski
• Grubość materiału: 1,3 mm (warstwa chemiczna)
• Długość: 350 mm
• Rozmiary: 7–11
• Opakowanie dla przemysłu: 6 par
• W kartonie: 72 pary 

3131X
EN 388:2016+A1:2018

AKLPT
EN ISO 374-1:2016/Typ B

EN ISO 374-5:2016

DOSTĘPNOŚĆ: JUŻ DOSTĘPNE

X2XXXX
EN 407:2020 Brak ochrony 

przed  
płomieniem

3131X
EN 388:2016+A1:2018

AKLPT
EN ISO 374-1:2016/Typ B

EN ISO 374-5:2016

X2XXXX
EN 407:2020 Brak ochrony 

przed  
płomieniem

Praktyczna rękawica, która zapewnia dłoniom ciepło i ma otwory na palce. 
Wykonana z ciepłego materiału Thinsulate™ ze wzmocnieniem części chwytnej 
i kciuka w celu zapewnienia doskonałej wytrzymałości i ochrony przed zimnymi 
przedmiotami, brudem i wilgocią. Wyposażona w ciepły i elastyczny mankiet 
zapewniający wygodne dopasowanie. 

Obszary zastosowania:  Wszystkie prace w zimie, przy których potrzebna jest rękawica  
bez palców, na przykład dla służb mundurowych. 

TEGERA® T6030
• Wykonane z materiału Thinsulate™ 
• Rozmiary: 8, 10
• Opakowanie dla przemysłu: 12 par

DOSTĘPNOŚĆ: PAŹDZIERNIK

CIEPŁE ZIMOWE RĘKAWICE 
BEZPALCOWE



Nasza jedyna w swoim rodzaju Ocena bezpieczeństwa ma za zadanie 
pomóc w zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy  
i jak najskuteczniejszym przeciwdziałaniu tym zagrożeniom. Jej celem 
jest wspieranie środowiska, w którym bezpieczeństwo traktowane jest 
priorytetowo i liczy się wydajność oraz zadowolenie pracowników.

Ocena bezpieczeństwa jest kluczową częścią naszej Koncepcji Bezpieczeństwa, podczas 
której wspólnie z klientem przeprowadzamy wstępną ocenę bezpieczeństwa w zakładzie, 
w ramach której przyglądamy się środowisku pracy, analizujemy obecne kwestie 
bezpieczeństwa oraz ochronę dłoni i stóp jaka będzie odpowiednia dla pracowników, 
aby zapewnić im jak najbezpieczniejsze środowisko pracy. Pomagamy również klientom 
podnieść efektywność kosztową, dobierając najbardziej odpowiednie produkty  
do wymagań firmy.

OCENA BEZPIECZEŃSTWA EJENDALS –  
KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE

USŁUGA OCENY  
BEZPIECZEŃSTWA

TWOJE POTRZEBY 
I WYMAGANIA

• Zmniejszenie liczby urazów
• Obniżenie kosztów
• Zwiększenie  

produktywności
• Ograniczenie oddziaływania 

na środowisko

STAŁA 
WSPÓŁPRACA

DZIAŁANIA KONTROLNE
I INFORMACJE ZWROTNE

OCENA
BEZPIECZEŃSTWA

WDROŻENIE

EDUKACJA

KONCEPCJA
BEZPIECZEŃSTWA

EJENDALS

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

ZWIĘKSZENIE 
PRODUKTYWNOŚCI

OPTYMALIZACJA ROZWIĄZAŃ  
W ZAKRESIE OCHRONY DŁONI I STÓP

Ejendals Safety Assessment to wyjątkowa usługa, która pomaga naszym klientom poprawić bezpieczeństwo,  
zwiększyć wydajność i zoptymalizować rozwiązania w zakresie ochrony dłoni i stóp.

• Spotkanie prezentacyjne
• Wizyta i ocena bezpieczeństwa w miejscu pracy
• Testy ewaluacyjne
• Raport po ocenie bezpieczeństwa

• Spotkania uzupełniające
• Zalecenia dotyczące optymalnej gamy produktów
• Kolejne oceny bezpieczeństwa (zazwyczaj przeprow-

adzane co drugi rok)



JEDNA Z NAJSZERSZYCH 
OFERT RĘKAWIC  
OCHRONNYCH ESD I ATEX
Odpowiednie środki ochrony są niezbędne podczas obsługi sprzętu elektronicznego,  
a ponieważ różne prace wymagają różnych funkcji rękawic, firma TEGERA® opracowała 
gamę rękawic ochronnych ESD i ATEX, które sprawdzą się w każdej sytuacji.

Praca w środowisku ESD często wiąże się z koniecznością obsługi bardzo małych, delikatnych przedmiotów, 
takich jak elementy elektroniczne. Wiele z naszych nowych rękawic ESD jest wykonanych z bardzo cienkiego 
i elastycznego materiału, który charakteryzuje się dużą zręcznością i wrażliwością dotykową. Praca z ostrymi 
płytami z elementami elektronicznymi lub montaż elektroniki wewnątrz sprzętu o ostrych metalowych 
krawędziach wymaga stosowania rękawic ESD z ochroną przed przecięciem. Oprócz bardzo wytrzymałego 
włókna, który jest znakiem rozpoznawczym naszej technologii CRF®, jest również gładki i cienki, dzięki czemu 
rękawice są giętkie. Kilka modeli rękawic posiada również funkcję obsługi ekranu dotykowego, co zapewnia 
płynne przejście między zadaniami bez konieczności zdejmowania rękawicy. Wszystkie nasze rękawiczki  
są wysoce oddychające, dzięki czemu można je wygodnie nosić przez cały dzień.

Obszary zastosowania:  Produkcja i montaż elektroniki wrażliwej na wyładowanie elektrostatyczne i innych produktów.

EN 16350EN 16350

TEGERA® 803 — ESD, POZIOM B ODPORNOŚCI NA PRZECIĘCIE
• Poziom B odporności na przecięcie przy użyciu technologii CRF®

• 18 gg — włókno węglowe, poliester, włókno Spandex 
• Powlekana poliuretanem wewnętrzna część dłoni
• Możliwość obsługi ekranów dotykowych
• Rozmiary: 6–12
• Opakowanie dla przemysłu: 6 par

EN 388:2016+A1:2018
4X42B

EN 388:2016+A1:2018
1X42C

TEGERA® 806 — ESD, POZIOM C ODPORNOŚCI NA PRZECIĘCIE
• Poziom C odporności na przecięcie przy użyciu technologii CRF®

• 18 gg — włókno węglowe, poliester, włókno Spandex 
• Rozmiary: 6–12
• Opakowanie dla przemysłu: 6 par

RĘKAWICE ESD  
CHRONIĄCE PRZED  
PRZECIĘCIEM

DOSTĘPNOŚĆ: JUŻ DOSTĘPNE

 

IEC 61340-5-1 IEC 61340-5-1

TEGERA® 877 
• 18 gg — włókno węglowe,  

nylon, włókno elastanowe 
• Możliwość obsługi ekranów dotykowych
• Powłoka poliuretanowa
• Rozmiary: 5–12
• Opakowanie dla przemysłu: 6 par

TEGERA® 800 
• Wyściółka, bez powłoki
• 13 gg — włókno węglowe, poliester
• Rozmiary: 5–12
• Opakowanie dla przemysłu: 12 par

TEGERA® 878 
• Nasza najcieńsza rękawica ESD
• 18 gg — nylon, włókno elastanowe 
• Powlekana poliuretanem wewnętrzna 

część dłoni
• Rozmiary: 5–12
• Opakowanie dla przemysłu: 6 par

TEGERA® 801 
• 13 gg — włókno węglowe, poliester
• Koniuszki palców powlekane  

poliuretanem
• Rozmiary: 5–12
• Opakowanie dla przemysłu: 12 par

TEGERA® 879 
• 18 gg — włókno węglowe,  

nylon, włókno elastanowe 
• Powlekane nitrylem
• Możliwość obsługi ekranów dotykowych
• Rozmiary: 6–12
• Opakowanie dla przemysłu: 6 par

TEGERA® 802 
• 13 gg — włókno węglowe, poliester
• Powlekana poliuretanem wewnętrzna 

część dłoni
• Rozmiary: 5–12
• Opakowanie dla przemysłu: 12 par

BARDZO CIENKIE 
I ELASTYCZNE 
RĘKAWICE ESD

UNIWERSALNE 
RĘKAWICE ESD

BARDZO CIENKIE  
I ELASTYCZNE  
RĘKAWICE  
ESD Z NITRYLEM

1020X
EN 388:2016

0131X
EN 388:2016 EN 16350

0131X
EN 388:2016 EN 16350 IEC 61340-5-1

0131X
EN 388:2016 EN 16350 IEC 61340-5-1

IEC 61340-5-1 IEC 61340-5-1

3131X
EN 388:2016 EN 16350 IEC 61340-5-1

4110X
EN 388:2016 EN 16350

 

IEC 61340-5-1



TEGERA® 804 
• 18 gg — włókno węglowe, poliester, włókno Spandex 
• Poziom C odporności na przecięcie przy użyciu  

technologii CRF®

• Nitryl, powlekane do 3/4 wysokości
• Olejoodporne
• Możliwość obsługi ekranów dotykowych
• Odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
• Rozmiary: 6–11
• Opakowanie dla przemysłu: 6 par

Obszary zastosowania: 
Środowiska wybuchowe, np. malowanie proszkowe,  
przemysł naftowy i gazowy, rafinerie

EN 388:2016 + A1:2018
3X41C

DOSTĘPNOŚĆ: JUŻ DOSTĘPNE

RĘKAWICE ATEX CHRONIĄCE  
PRZED PRZECIĘCIEM

EN 16350

 

IEC 61340-5-1

X1XXXX
EN 407:2020 

“Praca z ostrymi płytami  
z elementami elektronicznymi 
lub montaż elektroniki wewnątrz 
sprzętu o ostrych metalowych 
krawędziach wymaga  
stosowania rękawic ESD  
z ochroną przed przecięciem.”



Ochrona poświadczona certyfikatem
Obuwie zawodowe JALAS® SpOc jest tak wyjąt-
kowe, ponieważ jest testowane i zatwierdzone 
pod względem odporności na poślizg i ergonomii 
dla ochrony osobistej. Antypoślizgowa podeszwa 
zapewnia wyjątkowo dobrą przyczepność i jest bez-
pieczna na mokrych powierzchniach (klasa SRC).  
Z kolei certyfikacja ESD chroni wrażliwe urządzenia 
przed wyładowaniami elektrostatycznymi, co jest 
niezbędne w wielu środowiskach pracy.

Komfort i ergonomia przez cały dzień
Wygodne i absorbujące wstrząsy podeszwy  
o wielu warstwach zapewniają wysoki komfort  

i ergonomię przez cały dzień, aby zapobiegać ura-
zom stóp i pleców. Funkcjonalny materiał absorbu-
jący wstrząsy Poron® XRD® to zaawansowana  
technologicznie substancja, która pochłania  
do 95% energii uderzenia.

Wiązanie BOA® Fit System 
BOA® to szybki i wygodny system wiązania, 
który ułatwia zakładanie i zdejmowanie obuwia. 
Zapewnia komfortowe, proste, równomierne wiąza-
nie bez punktów nacisku.

Kolekcja JALAS® SpOc jest przeznaczona dla osób, które są na nogach przez cały dzień. 

KOLEKCJA JALAS® SPOC

DOSTĘPNOŚĆ: KWIECIEŃ

JALAS® 5492 SPOC 
• Obuwie zawodowe typu półbuty
• Elastyczne zapięcie języka
• Wyjątkowo miękka tkanina z siatki tekstylnej o wysokiej 

oddychalności
• Ze sznurowadłami
• Rozmiary: 35–48

NOWY DESIGN OBUWIA ZAWODOWEGO SPOC

Nowa kolorystyka i wygląd opracowane specjalnie dla pracowników sektora 
usług. Obuwie jest dostępne w wersji ze sznurowadłami lub wiązaniem  
BOA® Fit System. Wszystkie modele butów są unisex.

Obszary zastosowania: Sektor usług

LEKKIE OBUWIE ZAWODOWE CERTYFIKOWANE DO UŻYTKU W 
PLACÓWKACH OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Lekkie obuwie o wysokiej oddychalności do stosowania w placówkach opieki zdrowotnej. 
Podeszwy absorbujące wstrząsy i certyfikowana odporność na poślizg są ważne dla ochrony in-
dywidualnej. Ochrona ESD do obsługi wrażliwej elektroniki jest niezbędna w przypadku korzys-
tania z ratującego życie i drogiego sprzętu. Obuwie jest dostępne w wersji ze sznurowadłami 
lub wiązaniem BOA® Fit System. Wszystkie modele butów są unisex.

Obszary zastosowania: Placówki opieki zdrowotnej

Zgodność z normami EN: O1 A E FO SRC

Zgodność z normami EN: O1 A E FO SRC

Zgodność z normami EN: O1 A E FO SRC

Zgodność z normami EN: O1 A E FO SRC

JALAS® 5462 SPOC 
• Obuwie zawodowe typu półbuty
• Konstrukcja przypominająca skarpetę
• Tkanina z siatki tekstylnej o wysokiej oddychalności
• Wiązanie BOA® Fit System 
• Rozmiary: 35–48

JALAS® 5382 SPOC 
• Obuwie zawodowe typu półbuty
• Konstrukcja przypominająca skarpetę
• Tkanina tekstylna o wysokiej oddychalności
• Wiązanie BOA® Fit System 
• Rozmiary: 35–48

JALAS® 5392 SPOC 
• Obuwie zawodowe typu półbuty
• Elastyczne zapięcie języka
• Wyjątkowo miękka tkanina z siatki tekstylnej o wysokiej 

oddychalności
• Ze sznurowadłami
• Rozmiary: 35–48



NASZA WIZJA TO 
ZERO URAZÓW 
DŁONI I STÓP
W firmie Ejendals od dawna ograniczamy ryzyko urazów dłoni i stóp, 
których można było uniknąć. Robimy to od 70 lat. Dzięki współpracy 
z czołowymi ekspertami w dziedzinie materiałoznawstwa, 
właściwości roboczych i ergonomii możemy oferować najlepszy 
sprzęt ochronny, który został starannie opracowany i dokładnie 
przetestowany. Natomiast stały dialog z użytkownikami naszych 
rękawic i obuwia pozwala nam zdobyć wiedzę o ich oczekiwaniach.
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