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• Náhradní vnitřní stélky do bot TIO
• Jeden pár je součástí obuvi

JALAS® 8304 FX3 SOFT 

K DISPOZICI: ÚNOR 2023

PODPORA STABILITY  
– CHRÁNÍ VAŠE ZÁDA  
A KOLENA

JALAS® COMSOFT AIR™ 
PODEŠEV S 
MIKRO BUBLINAMI 
PRO MĚKKOST A 
NEJLEPŠÍ KOMFORT

VYSOKÁ ODOLNOST 
PROTI SKLUZU PRO 
BEZPEČNOU PRÁCI

PŘÍSLUŠENSTVÍ
EXTRA MĚKKÁ 
VNITŘNÍ STÉLKA

• Svršek odpuzující vodu
• Provedení připomínající ponožky pro 

lepší pohodlí
• BOA® Fit System pro snadné zapínání 

umístěn na straně
• Svršek vysoce prodyšný a odolný –

mikrovlákno a materiál PU Tek
• Velikosti: 35-48

• Větrací otvory pokryté 5-vrstvou 
krytých větracích otvorů pro vysokou 
prodyšnost

• Provedení připomínající ponožky pro 
lepší pohodlí

• Tri-panel BOA® Fit System
• Svršek vysoce prodyšný a odolný 

mikrovlákno a materiál PU Tek
• Velikosti: 35-48

• Svršek odpuzující vodu
• Provedení připomínající ponožky pro 

lepší pohodlí
• Tri-panel BOA® Fit System
• Svršek vysoce prodyšný a odolný 

mikrovlákno a materiál PU Tek
• Velikosti: 35-48

Shoda s normami: S3 SRC Shoda s normami: S1P SRC Shoda s normami: S3 SRC

JALAS® 2028 TIO JALAS® 2058 TIO JALAS® 2068 TIO

JALAS® TIO – Nová kolekce a
nová technologie vyvinutá společností JALAS® 
Nová kolekce JALAS® TIO je měkká a stabilní, pomáhá
zabránit dlouhodobým zraněním. Toho jsme byli schopni zajistit 
prostřednictvím nové Technologie TIO. TIO můžeme přeložit jako 
tři v jednom, JALAS® 3-vrstvá podešev. 
Naše unikátní výrobní technologie vytváří mikro bubliny ze 
vzduchu uvnitř materiálu podešve, čímž je naše obuv velmi lehká, 
měkká a pohodlná. Tato vrstva podešve je žlutá nebo modrá a 
nazýváme ji JALAS® ComSoft Air™. Bílá vrstva podešve poskytuje 
extra stabilitu, která je nezbytná pro snížení únavy svalové hmoty 
nohou a zádech.

Nové zapínání BOA® pro extra pohodlí a komfortní 
utažení boty 
Boty jsou dodávány s bočním nebo Tri-panel BOA® Fit systémem 
pro přesné utažení na noze. Tri-panel systém poskytuje extra 
měkké utažení, snižuje počet tlakových bodů a umožňuje dokonalé 
přizpůsobení individuálně tvarovaným chodidlům. 

Bezpečnost 
Boty jsou vybaveny lehkou hliníkovou tužinkou JALAS® a měkkou, 
lehkou a flexibilní planžetou proti propíchnutí podešve.

Již více než století vyvíjí JALAS® bezpečnostní obuv, která 
kombinujte nejvyšší ochranu a maximální pohodlí, což znamená, 
že naší obuv můžete nosit celý den. Velký důraz je kladen na 
ergonomii s cílem snížit dlouhodobá zranění nohou a zad.

PROCHÁZKA V OBLACÍCH
JALAS® TIO kolekce

Oblasti použití:  Lehké až střední zatížení, stavebnictví, výroba,  
 logistika, doprava.



JALAS® TEMPUS kolekce

V BEZPEČÍ 
NEJEN PŘI 
PRÁCI 
Kolekce TEMPUS je zcela novou řadou bezpečnostní 
obuvi vyvinutá speciálně pro potřeby evropského trhu. 
Kombinuje se zde špičková bezpečnost se sportovním 
designem a komfortem bez kompromisů. Čtyři modely, 
kde si každý vybere ten svůj.

Je to sice bezpečnostní obuv, ale mi ji vnímáme jako 
obuv pro život, což  znamená, že jsou pohodlné a 
funkční, napomáhají předcházet úrazům během 
dlouhých pracovních dnů.  Pro život také znamená, že ji 
lze používat na dojíždění, v případě potřeby, do práce a 
z práce.

K DISPOZICI: LISTOPAD 2022 



• Černá bota s růžovými detaily 
• Dostupné v dámských velikostech
• Tkaničky
• Velikost 35-42

• Bílá bota s vícebarevnou podešví
• Tkaničky
• Velikosti 35-48

• Černá bota se zelenými detaily
• BOA® Fit System
• Velikost 35-48

• Černá bota s bílými detaily
• Tkaničky
• Velikosti 35-48

• Náhradní stélky pro obuv TEMPUS
• Jeden pár je součástí dodávky obuvi
• Fixovaná pata pro extra podporu

Shoda s normami: S1P SRC

Shoda s normami: S1P SRC

Shoda s normami: S1P SRC

Shoda s normami: S1P SRC

JALAS® 5628 TEMPUS

JALAS® 5608 TEMPUS

JALAS® 5668 TEMPUS

JALAS® 5618 TEMPUS

JALAS® 8104 FX2 PRO 

Lehké a pohodlné 
Všechny modely jsou velmi lehké a pohodlné. Mají vysoce 
prodyšný svršek z mikrovlákna a textilního materiálu, který 
udržuje nohy v pohodě i v létě.

Pokročilé tlumení nárazů zabraňuje  
poranění nohou a kolen 
Celkové pohodlí botám dodává upravená ergonomie a 
dokonalé tlumení nárazů. Nová stélka FX2 Pro Slim má více 
vrstev a obsahuje pokročilý materiál Poron® XRD® tlumící a 
absorbující nárazy. Poron® XRD® zůstává měkký a pohodlný 
při stání a chůzi, ale při nárazu ztuhne a absorbuje až 90 % 
energie. Tyto stélky jsou součástí boty. Správné tlumení nárazů 
a stabilitu doplňuje funkční podešev a mezipodešev. 

Oblasti použití:  Čisté průmyslové prostředí pro výrobu nebo  
 montáž, logistika atd.

SLIM  
ACCESSORY  
INSOLE

K DISPOZICI: LISTOPAD 2022

Speciální přilnavost a materiál  
zabraňují uklouznutí 
Osvědčená podešev je testována a schválena jako 
protiskluzná. Má velmi účinný dezén vyrobený speciální 
kombinací materiálu EVA a nitrilu. 

Spolehlivá ochrana citlivé elektroniky 
Boty splňují přísnou ESD certifikaci, což je velmi důležité při 
práci v prostředí, kde se pracuje s citlivou elektronikou. 
Od té doby, co je elektronika součástí většiny produktů, je ESD 
ochrana stále důležitější.

Skandinávská kvalita s očekávaným pohodlím 
Boty mají výjimečně pohodlný střih díky jedinečně 
vytvarovanému kopytu JALAS®, který byl vyvíjen po mnoho let 
a stále se dolaďuje pro maximální pohodlí.



•  Vysoká bezpečnostní obuv
• Pro chladné období 
• Materiál svršku: Lícová useň / funkční textil / 

mikrovlákno
• Vysoké provedení poskytuje zvýšenou 

podporu kotníku, ochranu proti nárazům a 
chladným a mokrým podmínkám 

• Velikosti: 34–47

Shoda s normami: S3 SRC HRO WR

JALAS®  9998 EXALTER GTX
• Vysoká bezpečnostní obuv
• Kožešinová podšívka pro velmi chladné zimní 

období 
• Podešev Vibram® Arctic Grip Pro
• Odolný materiál svršku s vysokým stupněm 

ochrany z lícové usně a funkčního textilu
• Velikosti: 35–48

Shoda s normami: S3 SRC HRO WR

JALAS®  1398 HEAVY DUTY GTX

• Nízká bezpečnostní obuv - polobotka
• Pro teplé období 
• Materiál svršku z mikrovláken
• Provedení svršku připomínající ponožku 

pro vysoké pohodlí
• Velikosti: 34–47

Shoda s normami: S3 SRC HRO WR

JALAS®  9968 EXALTER GTX
• Kotníková bezpečnostní obuv
• Pro chladné období 
• Materiál svršku z mikrovláken
• Kotníkové provedení poskytuje oporu kotníku a 

zvýšenou ochranu proti nárazům
• Velikosti: 34–47

Shoda s normami: S3 SRC HRO WR

JALAS®  9988 EXALTER GTX

Modely JALAS® EXALTER GTX 
Tři z nových modelů vycházejí z naší kolekce Exalter, která je mezi 
zákazníky značně oblíbená. Podešev z nitrilového kaučuku Vibram® 
zaručuje vynikající vlastnosti při široké řadě činností. Svršek z 
mikrov láken a zdokonalená ochrana prstů na nohou poskytují 
zvýšenou oporu a ochranu proti odírání, aby se prod loužila životnost 
obuvi. Mezi osvědčené bezpečnost ní prvky patří lehká hliníková 
tužinka a měkká textilní planžeta proti propichu podešve. 

SKUTEČNĚ VODOTĚSNÁ 
DÍKY MATERIÁLU GORE-TEX
S mírnějšími zimami roste význam vodotěsnosti pro udržení nohou v 
suchu a teple. Vyvinuli jsme čtyři nové vodotěsné modely JALAS® pro 
zimu i pro celoroční nošení. Membrána GORE-TEX představuje oborový 
standard a díky ní je obuv vodotěsná, ale přesto prodyšná směrem ven, 
aby bylo jisté, že nohy zůstanou v suchu.

Všechny modely obuvi nabízejí stejnou ergonomii a pohodlí, kterými proslula 
značka JALAS®. Vysoce přilnavá podešev v kombinaci s mezipodešví a vícevrstvou 
stélkou obsahující absorpční materiál Poron® XRD® zaručuje celodenní pohodlí 
a ergonomii, která pomáhá chránit nohy a záda před dlouhodobými zdravotními 
následky. Díky stabilizátoru je obuv pevná a zajišťuje úplnou oporu nohou. Všechny 
modely jsou vybaveny naším zapínacím systémem BOA® pro optimální a snadné 
nastavování, aby obuv dokonale padla.

Oblasti použití: venkovní prostředí, stavebnictví, servisní práce

K DISPOZICI: BŘEZEN 2023

Model JALAS® 1398 HEAVY DUTY GTX 
Vynikající vysoká bezpečnostní obuv na zimu. Má teplou kožeši-
novou podšívku a je navržena tak, aby odolala velmi chladným, 
mokrým a náročným pra covním prostředím – nenajdete lepší 
ochranu nohou. Model JALAS® 1398 Heavy Duty GTX má podešev 
Vibram® Arctic Grip Pro s vynikající přilnavostí na mokrém, 
ledovém, mastném nebo jinak kluzkém povrchu. Dva zapínací 
systémy BOA® jsou záruk ou dokonale padnoucí boty i holeňového 
svršku v různých pracovních situacích. Mezi osvědčené bez-
pečnostní prvky patří lehká kompozitní tužinka bez kovu a měkká 
textilní planžeta proti propichu podešve.



Modely TITAN 
Tyto dvě boty se jmenují TITAN a jsou součástí kolekce 
Gran Premio. Kolekce Gran Premio je navržena pro lepší 
pohodlí - prostornější/širší střih.

Zvýšená tepelná ochrana 
Vrstva Thinsulate® poskytuje velmi účinnou tepelnou 
izolaci pro horní část obuvi, navíc svršky jsou vyrobeny z 
odolné  kůže potažené PU pro voděodolnost a snadnější 
čištění. Podešev je vyrobena z odolného PU/nitrilového 
materiálu testovaného do 300°C.

Vnitřní stélky 
Vnitřní stélka FX2 Pro-X je součástí obuvi. Má několik 
vrstev a obsahuje i nárazy absorbující materiál Poron® 
XRD®. Tento materiál zůstává měkký a pohodlný
při chůzi a stání, ale při nárazu se zpevní
a tlumí/absorbuje až 90 % energie. Nová stélka s hliník-
ovou ochranou proti prostupu tepla, se doporučuje pro 
zákazníky, kteří potřebují dodatečnou tepelnou izolaci od 
podlahy. tTyto stélky se prodávají jako příslušenství.

Oblasti použití: Veškeré svářečské práce a hutnictví

• Kotníková obuv
• V souladu s EN 20349- 2:2017
• Ocelová planžeta proti propichu 

podešve
• Velikosti: 36-48

• Kotníková obuv
• V souladu s EN 20349- 2:2017
• Měkká, textilní planžeta proti propi-

chu podešve
• Velikosti: 35-50

JALAS® 1668W TITAN JALAS® 1678W TITAN
• Vnitřní stélka s hliníkovou fólií pro 

extra tepelnou izolaci
• Vlna poskytuje pohodlí a má přirozené 

antimikrobiální vlastnosti
• Vhodné pro svářečskou obuv 1668W 

a 1678W

JALAS® 8245 FX2

TEPLO IZOLUJÍCÍ 
STÉLKA PRO 
SVÁŘEČSKOU 
OBUV

SVÁŘEČSKÉ 
BOTY S  
PROSTORNÝM  
STŘIHEM

K DISPOZICI: Q1 2023

V Evropě byly nedávno zavedeny nové požadavky/standardy na svářečské boty za 
účelem zlepšení bezpečnosti. Nové požadavky určují novou výšku boty a upřesňují 
způsob šití na svršku boty tak, aby nedocházelo k zachycení jisker/kuliček. Tyhle 
dva modely byly vyvinuty tak, aby vyhovovaly těmto novým předpisům. Nový 
standard je EN 20349-2.

NOVÉ POŽADAVKY NA 
OOP PŘI SVAŘOVÁNÍ

Shoda s normami: S3, SRC, WG, HRO, CI, HI Shoda s normami: S3, SRC, WG, HRO, CI, HI



K DISPOZICI: ZÁŘÍ

Metatarzální ochrana (ochrana nártu)
Nová bota s integrovanou ochranou proti nárazu 
metatarzální části chodidla pomocí XRD® M-Guard. 
Materiál absorbující nárazy je integrován do boty, aby 
poskytoval pohodlnou a účinnou ochranu horní části 
nohy. Je vyrobena z Poron® XRD®, což je stejný materiál 
jako u stélek JALAS® tlumících nárazy. Jedná se o high-
tech materiál, který je za normálních podmínek měkký 
a pružný, ale při nárazu ztvrdne a absorbuje až 90 % 
energie. Materiál je lehký a má dlouhotrvající účinnost.

Prostorný střih
Boty mají prostornější střih pro větší pohodlí. 

Trvanlivost a bezpečnost
Vrchní materiál z kůže potažený PU je odolný, snadno 
se čistí a izoluje, aby chránil před studenými a horkými 
předměty. Tepelně odolná podešev z nitrilové pryže 
zajišťuje obzvláště dobrou přilnavost na kluzkém  
povrchu. Mají lehkou hliníkovou tužinku a planžetu  
proti propichu z nerezové oceli.

Při manipulaci s těžkými předměty, v náročném pracovním prostředí 
vždy hrozí poranění horní části nohy - nártu. Bezpečnostní obuv 
by měla být nejen pevná a odolná, ale měla by poskytovat extra 
ochranu proti nárazu. XRD® M-Guard je speciálně navržená ochrana 
proti nárazu - Metatarzal (ochrana nártu) pro obuv JALAS®.

ODOLNÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV S 
OCHRANOU PROTI NÁRAZU -  
METATARZAL (OCHRANA NÁRTU)

JALAS® 1938 META  
• Integrovaný XRD® M-Guard

• Extra široký střih

• Stélka FX2 Pro s Poron®XRD® pro tlumení nárazů

• Velikosti: 35-50

Protinárazová ochrana 
metatarzální části chodidla 
(nártu).

Shoda s normami: S3 HRO M CI HI SRC

K DISPOZICI: BŘEZEN

Pohodlné ergonomické komponenty
Vícevrstvá podešev a stélky s tlumením nárazů 
Poron® XRD® činí boty pohodlnými a stabilními a 
zabraňují poranění chodidla a zad.

Zapínání Boa® Fit System
Boty jsou vybaveny zapínáním Boa® Fit System pro 
pohodlí a dokonalé utažení.

Výborná přilnavost
Podešev z nitrilové pryže poskytuje silnou přilnavost 
na studených nebo kluzkých površích a stabilizátor  
zajišťuje přilnavost na žebřících. Podešev je také  
odolná vůči oleji a teplu (až do 300°C).

Ochranné prvky
Ocelová planžeta pro propíchnutí a lehká hliníková 
tužinka nabízí optimální ochranu před padajícími  
předměty a hřebíky na zemi.

JALAS®  1598 GP 
• Kotníková  

bezpečnostní obuv

• Pro širší tvar chodidel

• Polyamidová podšívka

• Systém BOA® Fit

• Stélka FX2 Pro s Poron® XRD®  
pro tlumení nárazů

• Velikosti: 35-50

JALAS® 1508 GP
• Vysoká  

bezpečnostní obuv

• Extra široký střih

• Technická fleecová podšívka

• Systém BOA® Fit

• Stélka FX2 Pro s Poron® XRD®  
pro tlumení nárazů

• Velikosti: 35-50

Bezpečnostní obuv Gran Premio je vyrobena z odolného materiálu pro 
náročné pracovní prostředí. Nabízejí prostornější střih a jsou zateplené, 
aby chránily před chladem a horkem. Díky podšívce jsou pohodlné v 
chladných podmínkách. Kožený svršek potažený PU a ochrana špice 
zajišťují dlouhodobou odolnost proti opotřebení a snadné čištění.

ODOLNÁ OBUV  
PRO ŠIRŠÍ CHODIDLA

Shoda s normami: S3 HRO HI CI SRC

Shoda s normami: S3 HRO HI CI SRC

BOTY GRAN PREMIO 
SE STŘIHEM PRO ŠIRŠÍ 
CHODIDLA



Certifikovaná ochrana
Nízká pracovní obuv JALAS® SpOc se vyznačuje tím, že 
je přezkoušena a schválena pro osobní ochranu s ohle-
dem na neklouzavost a ergonomii. Neklouzavá pode-
šev má vynikající přilnavost a je bezpečná na mokrém 
povrchu (klasifikace SRC). Naproti tomu certifikovaná 
ochrana chrání citlivá zařízení před elektrostatickým 
výbojem, což je podstatné v mnoha pracovních pro-
středích.

Celodenní pohodlí a ergonomie
Pohodlné vícevrstvé podešve tlumící nárazy zaručují 
celodenní pohodlí a ergonomii na ochranu nohou a zad 

před zdravotními následky. Funkční absorpční materiál 
Poron® XRD® je špičkový výrobek, který absorbuje až 
95 % nárazové energie.

Zapínací systém BOA®

Zapínací systém BOA® je zařízení na rychlé a praktic-
ké zapínání, které usnadňuje nazouvání a vyzouvání. 
Poskytuje pohodlí podle vlastní potřeby s hladkým, 
vyrovnaným zapínáním bez tlakových bodů.

Kolekce JALAS® SpOc je určena lidem, kteří jsou celý den na nohou. 

KOLEKCE JALAS® SPOC

JALAS®  5492 SPOC 
• Nízká pracovní obuv

• Elastické upevnění jazyka

• Mimořádně měkká textilní síťovina s vysokou  
prodyšností

• S tkaničkami

• Velikosti: 35–48

NOVÝ DESIGN NÍZKÉ PRACOVNÍ OBUVI SPOC 
 

Nové barvy a design vyvinuté speciálně pro personál v odvětví služeb.  
Obuv je k dispozici s tkaničkami nebo se zapínacím systémem BOA®.  
Všechny modely jsou unisex.
 
Oblasti použití: odvětví služeb

LEHKÁ A ELEGANTNÍ PRACOVNÍ OBUV S CERTIFIKACÍ PRO ZDRAVOTNICTVÍ 
 

Lehká, vysoce prodyšná obuv do pracovního prostředí ve zdravotnictví. Pro osobní  
ochranu jsou důležité podešve tlumící nárazy a certifikovaná neklouzavost.  
Ochrana citlivé elektroniky před elektrostatickým výbojem má zásadní význam  
při používání záchranných přístrojů a drahých zařízení. Tato obuv je k dispozici s  
tkaničkami nebo se zapínacím systémem BOA®. Všechny modely jsou unisex.
 
Oblasti použití: zdravotnická prostředí

Shoda s normami EN: O1 A E FO SRC

Shoda s normami EN: O1 A E FO SRC

Shoda s normami EN: O1 A E FO SRC

Shoda s normami EN: O1 A E FO SRC

JALAS®  5462 SPOC 
• Nízká pracovní obuv

• Provedení připomínající ponožky

• Měkká textilní síťovina s vysokou prodyšností

• Se zapínacím systémem BOA®

• Velikosti: 35–48

JALAS®  5382 SPOC 
• Nízká pracovní obuv

• Provedení připomínající ponožky

• Textilní tkanina s vysokou prodyšností

• Se zapínacím systémem BOA®

• Velikosti: 35–48

JALAS®  5392 SPOC 
• Nízká pracovní obuv

• Elastické upevnění jazyka

• Mimořádně měkká textilní síťovina s vysokou prodyšností

• S tkaničkami

• Velikosti: 35–48



JALAS® Zenit EVO kombinuje nový, lehký sportovní design, 
ergonomicky padnoucí provedení připomínající ponožky a bezešvou 
prodyšnost s ochranou, kterou lze očekávat od obuvi JALAS®.
Obuv Zenit Evo se zaměřuje na pohodlí, aby vám pomohla a vyloučila únavu během dlouhých 
pracovních dnů. Elastický pletený svršek se přizpůsobí noze, takže obuv je při chůzi měkká a 
flexibilní. Nízká hmotnost a prodyšnost přispívají ke skvělému pocitu. Ergonomické a vícevrstvé 
podešve jsou navíc navržené tak, aby chránily nohy a záda před zdravotními následky. Podešev 
má samozřejmě vynikající odolnost proti klouzání, aby byly pracovní dny bezpečnější. Díky 
zapínacímu systému BOA® se obuv snadno nazouvá a dokonale padne. Všechny modely jsou 
vybaveny hliníkovými tužinkami a měkkou textilií (PTC) na ochranu proti propichu.

NAŠE NEJPOHODLNĚJŠÍ 
NÍZKÁ BEZPEČNOSTNÍ 
OBUV PRO DLOUHÉ 
PRACOVNÍ DNY

JALAS® 7168 ZENIT EVO
• Vodoodpudivá

• Nízká obuv

• Velikosti: 35–48

JALAS® 7158 ZENIT EVO
• Velmi prodyšná

• Nízká obuv

• Velikosti: 35–48

JALAS® 7178 ZENIT EVO
• Vodoodpudivá

• Kotníková obuv zajišťující oporu kotníku a 
zvýšenou ochranu

• Velikosti: 35–48

Shoda s normami EN: S1 P SRC Shoda s normami EN: S3 SRC Shoda s normami EN: S3 SRC

„Zákazníci si Zenit Evo oblíbili  
 – proto představujeme tři 
nové modely“



JALAS® 9915 EXALTER
•  Nízká obuv

• Provedení připomínající ponožky 
pro lepší pohodlí

• Větrací otvory pokryté síťovinou 
udržují nohy v chladu a zabraňují 
vnikání písku.

• Velikosti: 34–47

JALAS® 9955 EXALTER
• Nízká obuv

• Provedení připomínající ponožky 
pro lepší pohodlí

• Vodoodpudivý svršek

• Velikosti: 34–47

JALAS® 9975 EXALTER
• Poskytuje oporu kotníku a zvýšenou 

ochranu proti nárazům

• Vodoodpudivý svršek

• Velikosti: 34–47

Pohodlí
Nová úroveň celodenního pohodlí. Kombinace měkké 
mezivrstvy s vícevrstvou stélkou a materiálem Poron® 
XRD® zajišťuje ergonomii a tlumení nárazů na ochranu 
nohou a zad před zdravotními následky.

Bezpečnost a dobrá přilnavost
Podešev z nitrilového kaučuku Vibram® zaručuje vyni-
kající vlastnosti při široké řadě činností.

Bezpečnostní prvky
Mezi osvědčené bezpečnostní prvky patří hliníkové 
tužinky a nekovové, měkké textilní vložky proti propichu.

Lepší opora a odolnost
Svršek z mikrovláken a zdokonalená ochrana prstů na 
nohou poskytují zvýšenou oporu a ochranu proti odírá-
ní, aby se prodloužila životnost obuvi.

Bezpečnostní obuv, kterou jste si oblíbili a které důvěřujete  
– nyní se zcela novým celkovým vzhledem a lepší prodyšností!

NOVÉ MODELY EXALTER, 
NYNÍ TAKÉ S TKANIČKAMI

Shoda s normami EN: S1 P SRC HRO Shoda s normami EN: S3 SRC HRO Shoda s normami EN: S3 SRC HRO

JALAS®  1338  
HEAVY DUTY
• Lehká a pohodlná nízká  

bezpečnostní obuv pro celoroční nošení 

• Zapínací systém BOA® pro snadné zapínání

• Měkká a prodyšná polyamidová podšívka

• Bezpečný průchod detektory kovů

• Velikosti: 35–48

JALAS®  1558  
GRAN PREMIO
• Vhodná pro mimořádně široká chodidla

• Zapínací systém BOA® pro snadné zapínání

• Lehká a pohodlná nízká bezpečnostní obuv  
pro celoroční nošení 

• Měkká a prodyšná polyamidová podšívka

• Polstrovaný holeňový svršek pro větší pohodlí

• Velikosti: 35–50

Určené pro drsná a náročná pracovní prostředí.

Odolná kvalita
Kožený svršek potažený PU a PU zesílení špičky  
Pronose zajišťují dlouhodobou odolnost proti   
opotřebení, odpuzování vody a sněhu a snadné čištění.

Pohodlné ergonomické prvky
Díky kombinaci měkké PU mezivrstvy s vícevrstvou 
stélkou z absorpčního materiálu Poron® XRD® je obuv 

pohodlná, stabilní a chrání nohy a záda  
před zdravotními následky.

Zapínací systém Boa®

Obuv je vybavena praktickým zapínacím systémem 
Boa® umožňujícím dokonalé utažení.

Artic Grip pro prostředí bez kovů – prostě ta 
nejlepší neklouzavá bezpečnostní obuv pro 
nejnáročnější pracovní prostředí

Vynikající přilnavost podešve  
Vibram Arctic Grip
Podešev Vibram Arctic Grip zabraňuje pádům i na 
velmi kluzkém, mastném nebo ledovém povrchu. 

Inovativní konstrukce bez kovových prvků
Nepřítomnost kovů znamená rychlý a  
bezproblémový průchod detektory kovů.  
Obuv je vybavena měkkou, nekovovou  
vložkou na ochranu proti propichu z  
materiálu PTC a ochrannou tužinkou  
z nekovového kompozitního  
materiálu.

Gran Premio – prostornější bezpečnostní obuv 
pro náročné podmínky s vynikající přilnavostí

Vynikající přilnavost
Podešev z nitrilového kaučuku se speciálními 
povrchovými vzorky pro dobré přilnutí na 
chladném nebo kluzkém povrchu. Systém 
opory klenby Stabilizator poskytuje stabilitu a 
umožňuje bezpečné držení na žebřících. Podešev 
je odolná proti oleji a žáruvzdorná (do 300 °C).

Dokonalé ochranné prvky
Ocelová vložka proti propichu a lehká  
hliníková tužinka nabízejí optimální  
ochranu před padajícími předměty  
a hřebíky na zemi.

DVA NOVÉ MODELY ODOLNÉ 
BEZPEČNOSTNÍ OBUVI

Shoda s normami EN: S3 SRC CI HRO HI Shoda s normami EN: S3 SRC CI HRO HI



JALAS® 1645 E-SPORT
• Ochrana proti propichu z měkké 

textilie (PTC)

• Hliníková tužinka

• Velikosti: 36–47

JALAS®   1655 E-SPORT
• Kotníková obuv pro zvýšenou 

ochranu a oporu kotníků

• Ochrana proti propichu z měkké 
textilie (PTC)

• Hliníková tužinka 

• Velikosti: 36–47

Vzdušné a lehké pohodlí
Naše nová obuv E-sport je navržena tak, aby udržovala 
nohy v chladu. Větrací síťovina na bocích této obuvi 
a prodyšné kožené detaily na svršku společně s 
odvětranou stélkou přinášejí pohodlí v teplém 
pracovním prostředí. Kombinace měkké mezivrstvy s 
vícevrstvou stélkou (FX2 Classic) zaručuje mimořádné 
pohodlí. Tato obuv je navíc velmi lehká a dobře vyvážená, 
což přispívá k pocitu pohodlí. Díky hliníkové ochranné 
tužince je tato obuv lehká jako pírko.

Ergonomie zabraňuje poranění nohou
Ergothan je systém tlumení nárazů, který značně 
zlepšuje ergonomii obuvi a zabraňuje poranění nohou. 

Díky plastovému stabilizátoru je obuv stabilní a 
poskytuje oporu během dlouhých pracovních dnů.  
Obuv je schválena k používání s ortopedickými 
stélkami podle normy EN ISO 20345.

Bezpečná podešev
Podešev má bezpečnostní přilnavost pro větší oporu 
na kluzkém povrchu. Kromě odolnosti proti oleji 
poskytuje tato obuv ochranu před elektrostatickým 
výbojem a má antistatické vlastnosti vyhovující normě 
IEC 61340-5-1.

NOVÁ VZDUŠNÁ A 
LEHKÁ BEZPEČNOSTNÍ 
OBUV E-SPORT

JALAS® 1635 E-SPORT
• Hliníková tužinka

• Velikosti: 36–47

Oblasti použití:   průmyslová výroba, montážní práce, 
údržba, doprava a logistika.

Shoda s normami EN: S1 SRC Shoda s normami EN: S1 P SRC Shoda s normami EN: S1 P SRC



• Kotníková svářečská obuv

• Zapínací systém BOA® pro snadné 
zapínání 

• Mezní pracovní teplota: 427 °C

• Mezní konstantní teplota: 204 °C

• Velikosti: 35–48

Shoda s normami EN: S3 SRC CI HRO HI WG

JALAS®  1228W

Oblasti použití: všechny svářečské práce.

Svářečská vysoká obuv JALAS 1228W nabízí tu nejlepší dosažitelnou ochranu 
a přesto je velmi přizpůsobivá a pohodlná během dlouhých pracovních dnů. 
Vlastně se jedná o naše nejpohodlnější svářečské vysoké boty.

JALAS 1228W 
SVÁŘEČSKÁ VYSOKÁ OBUV SE 
ZAPÍNACÍM SYSTÉMEM BOA®

Zapínací systém BOA® a  
neobyčejně vysoká žáruvzdornost
Zapínací systém BOA® slouží k efektivnímu zapínání a 
díky němu obuv dokonale padne. Speciálně upravená 
useň s vlákny KEVLAR® ve švech je odolná proti teplu s 
mezní pracovní teplotou 427 °C a dlouhodobým účinkům 
tepla do 204 °C.

Žáruvzdorná podešev odolná proti oleji
Podešev je odolná proti oleji, žáruvzdorná a vhodná pro 
všechny typy svářečských prací. Vynikající přilnavost 
chrání před uklouznutím a pády.  
Svršek je vyroben z kůže potažené PU, aby byl odolný a 
snadno se čistil.



JALAS® 1988 GTX  
• 100% vodotěsná

• Membrána GORE-TEX

• Materiál svršku: Nubuk, měkká napa  
a technický textil

• Podešev: Nitril Vibram

• Ochrana pro práci s motorovou pilou: Úroveň 2

• Velikosti: 39–47

Shoda s normami EN:  
EN ISO 17249:2013, úroveň 2, SRB P CI E WR WRU

Ochranná vysoká obuv pro práci s motorovou pilou
Robustní a ochranná vysoká obuv pro všechny práce s 
motorovou pilou. Tato obuv v kombinovaném sportov-
ním a trekingovém stylu je utěsněna 100% nepromo-
kavou membránou GORE-TEX a má nitrilovou podešev 
Vibram® pro bezpečnou přilnavost i v mokrých a 
kluzkých podmínkách. Je vybavena ocelovou tužinkou 
na ochranu před padajícími předměty a měkkou tex-
tilní vložkou proti propichu, která chrání před ostrými 

předměty na zemi. Materiál svršku tvořený kombinací 
nubuku, měkké napy a technického textilu poskytuje 
vysokou odolnost, měkkost a pohodlí. 

Oblasti použití:   lesnictví a další prostředí, kde se 
pracuje s motorovou pilou.

SPECIÁLNÍ PRACOVNÍ 
PROSTŘEDÍ VYŽADUJE 
SPECIÁLNÍ OCHRANU
Vyvinuto pro vysokou ochranu v lesnictví.

JALAS® 1420 CLEAN 
• Kotníková bezpečnostní obuv

• Materiál svršku z kůže potažené PU

• Zapínací systém BOA®

• Velikosti: 35–48

PRO PRACOVNÍ  
PROSTŘEDÍ S VYSOKÝMI 
NÁROKY NA HYGIENU
Bezpečnostní obuv s hygienickým, hladkým svrškem vyvinutá pro 
pracovní prostředí s vysokými nároky na hygienu, např. v potravinářství 
nebo ve výrobě součástí.
Obuv je vybavena zapínacím systémem BOA®, aby optimálně padla. Kombinace absorpční 
podešve s mezivrstvou a vícevrstvými stélkami z funkčních materiálů zaručuje ergonomii 
pro celodenní pohodlí a pomáhá chránit nohy a záda před zdravotními následky. Lehká 
kompozitní tužinka chrání prsty před padajícími předměty. Materiál svršku z kůže potažené PU 
umožňuje snadné čištění a zabraňuje ulpívání částic. Speciálně vyvinutá gumová podešev má 
certifikovanou odolnosti proti teplu a chladu a dobrou přilnavost na kluzkém povrchu.

Oblasti použití: průmyslová prostředí vyžadující vysokou úroveň hygieny.

Shoda s normami EN: S2 SRC HRO CI HI



NOVÉ VISAČKY 
PRO VŠECHNY 
PONOŽKY 
JALAS®

Všechny naše ponožky mají nyní nové visačky 
pro maloobchodní prodej. Díky tomu budou 
v obchodě lépe vidět a usnadní zákazníkům 
výběr vhodných ponožek.

Barevně označené visačky  
Nové visačky jsou barevně 
označené, aby mohli zákazníci 
snáze najít vhodné ponožky. 
Na přední straně jsou hlavní 
vlastnosti a symboly. Zadní 

Přední strana

Zadní strana

strana obsahuje další 
podrobnosti o výrobku a 
materiálu. Pomocí tabulky 
lze snadno porovnávat různé 
modely a materiály.



TKANIČKY V PRAKTICKÉM 
MALOOBCHODNÍM BALENÍ
Vysoce kvalitní tkaničky JALAS® jsou nyní k 
dispozici v kompaktní papírové krabici vhodné k 
vystavení na pultu, aby se zvýšil prodej. Krabice 
obsahuje 10 párů tkaniček určených k jednotlivému 
prodeji. Vhodné pro veškerou obuv JALAS®.

PRACOVNÍ 
VLNĚNÉ 
PONOŽKY
Vlna je výborné přírodní vlákno. Podporuje odvádění 
vlhkosti od nohou a za všech podmínek je udržuje v teple. 
Čtyři nové, vysoce kvalitní pracovní ponožky ze směsi merinové vlny jsou 
měkké, pohodlné, mají delší trvanlivost a snadno se perou.  
Ponožky se vyrábějí jako levé a pravé kusy, aby optimálně padly a byly 
pohodlné. Špička a pata jsou zesílené, aby byly odolnější. Díky barevnému 
značení velikostí se ponožky po vyprání snadno třídí.

8222  MIMOŘÁDNĚ TEPLÉ 
VLNĚNÉ PONOŽKY

• Froté po celém povrchu pro 
tlumení a izolaci

• Velikosti: 36–38, 46–47

8223  DLOUHÉ, MIMOŘÁD-
NĚ TEPLÉ VLNĚNÉ 
PONOŽKY

• Mimořádně dlouhé

• Froté po celém povrchu pro 
tlumení a izolaci

• Velikosti: 36–38, 46–47

JALAS® 8003
• Barva: Černá

• Velikosti: 90, 100, 120 a 160 cm

8220  LEHKÉ VLNĚNÉ 
PONOŽKY

• Velikosti: 36–38, 46–47

8221  TEPLÉ VLNĚNÉ 
PONOŽKY

• Froté na chodidle pro  
tlumení a izolaci

• Velikosti: 36–38, 46–47

Merinová 
vlna

Merinová 
vlna

Merinová 
vlna

Merinová 
vlna



EXTRÉMNĚ TENKÉ A 
POHODLNÉ RUKAVICE 
S VYSOKOU 
OCHRANOU PROTI 
PROŘÍZNUTÍ

TEGERA® CRF®OMNI 

V různých průmyslových odvětvích roste potřeba velmi 
tenké a pružné rukavice s vysokou úrovní ochrany proti 
proříznutí. Vyšší úroveň řezu znamená lepší bezpečnost 
a tenčí více pružné rukavice poskytují vyšší citlivost 
konečků prstů pro precizní práce a zabránění svalové únavě. 
TEGERA® nyní nabízí řadu prémiových rukavic s novým 
novou a pokročilou technologii CRF® Omni. Jsou extrémně 
tenké, měkké a pohodlné s velmi vysokou obratností a 
přitom stále s vysokou úrovní ochrany proti proříznutí.

Mezi nejtenčími rukavicemi s odolností proti 
proříznutí (F) na trhu  
TEGERA® 8845 s PU máčením a TEGERA® 8815 s INFINITY® 
nitrilovým máčením patří k nejtenčím rukavicím proti proříznutí, stupně 
F, na trhu. Extrémně tenký a měkký materiál je dělá lepšími pro jakoukoli 
práci, která zahrnuje velmi ostré a velmi malé předměty.

Žádný skelná nebo ocelová vlákna 
Nová technologie CRF® Omni neobsahuje žádná ocelová ani skelná 
vlákna, které můžou dráždit pokožku. Zůstanou měkké a pohodlné po 
celou dobu své životnosti.

Vhodné pro práci s dotykovou obrazovkou 
Mnoho pracovních situací dnes také vyžaduje dotykové obrazovky, 
rukavice TEGERA®8845  je na to připravena.

Oblasti použití:  Manipulace s kovem, výroba v mnoha různých 
průmyslových odvětvích a manipulace s ostrými 
předměty v papírenském nebo sklářském 
průmyslu.

TEGERA® 8840
• Stupeň ochrany B / ANSI Cut A3
• Inspekční rukavice/vnitřní vložka
• Velmi tenké a super pohodlné
• Schváleno pro kontakt s potravinami
• Vysoce viditelná manžeta pro 

rozpoznání rukavice (pravá rukavice 
při správné aplikaci)

• Minimální uvolňování vláken
• CRF Omni technologie odolná proti 

proříznutí, nylon a spandex
• Úplet: 18 gg
• Žádné máčení, bez potisku na hřbetu 

rukavice
• Velikosti: 5-11
• Průmyslové balení: 6 párů v balíčku

EN 388:2016+A1:2018
1X4XB

 

TEGERA® 8845
• Stupeň ochrany F / ANSI Cut A7
• možná nejtenčí rukavice stupně F na 

trhu
• Vhodná pro dotykové obrazovky
• Vyztužení mezi palcem a 

ukazováčkem
• Dobrá přilnavost za sucha/vlhka a v 

mírně zaolejovaném prostředí
• CRF Omni technologie odolná proti 

proříznutí, nylon a elastan
• Úplet: 18 gg
• Máčení: PU
• Velikosti: 5-11
• Průmyslové balení: 6 párů v balíčku

EN 388:2016+A1:2018
3X43F

TEGERA® 8844
• Stupeň ochrany E / ANSI Cut A5
• PU máčení
• Vyztužení mezi palcem a 

ukazováčkem
• Dobrá přilnavost za sucha/vlhka a v 

mírně zaolejovaném prostředí
• CRF Omni technologie odolná proti 

proříznutí, polyester a elastan
• Úplet: 13 gg
• Máčení: PU
• Velikosti: 5-11
• Průmyslové balení: 6 párů v balíčku

EN 388:2016+A1:2018
4X43E

TEGERA® 8815 INFINITY
• Extrémně tenké rukavice - stupeň 

ochrany F
• Zesílení mezi palcem a ukazováčkem
• Dobrá přilnavost v suchém/vlhkém 

prostředí
• CRF Omni technologie odolná proti 

proříznutí, nylon a spandex
• Úplet: 18 gg
• Máčení: INFINITY®, nitril pěna, PU na 

vodní bázi
• Velikosti: 6-11
• Průmyslové balení: 6 párů v balíčku

EN 388:2016
4X43F

EN 407:2004
X1XXXX

 

K DISPOZICI: PROSINEC 2022

K DISPOZICI:  
ÚNOR 2023

K DISPOZICI:  
IHNED

OCHRANNÉ RUKAVICE  
PROTI PROŘÍZNUTÍ S  
TECHNOLOGIÍ CRF® OMNI



TEGERA® 411
•  Stupeň ochrany F / ANSI Cut A7
• Kůže na dlani pro delší životnost při náročných úkolech
• Prodloužená délka manžety pro ochranu zápěstí
• Technologie CRF odolná proti proříznutí, nylon a elastan
• Úplet: 13 gg
• Žádné máčení
• Velikosti: 6-11
• Průmyslové balení: 6 párů v balíčku

EN 388:2016+A1:2018
4X43F

EN 407:2020
X1XXXX

(No flame protection)

K DISPOZICI: PROSINEC 2022

Dlaň potažená kůží pro náročnou práci 
TEGERA® 411 má pro vyšší ochranu navíc dlaň potaženou kůží. Tato 
rukavice je vyrobena ze silnějšího materiálu pro extra ochranu při 
manipulaci s objemnými a těžkými kovovými kusy.

TECHNOLOGIE CRF®

RUKAVICE PRO TĚŽŠÍ PRÁCI



LATEXOVÉ RUKAVICE DO 
NÁROČNÉHO PROSTŘEDÍ
Vysoce odolné rukavice z přírodního latexu, které nabízejí vysokou úroveň 
ochrany v různých vlhkých pracovních prostředích. Jsou pohodlné, mají 
bavlněnou podšívku a dobrou pružnost. Vzor na rukou zajišťuje obzvláště 
dobrý úchop. Rukavice jsou extra dlouhé a jsou k dispozici ve dvou barvách.

Oblasti použití:  Rukavice vhodné pro rybářský a námořní průmysl, manipulaci s potravinami,  
zemědělství, chemickou a petrochemickou technologii atd.

TEGERA® 8163
• Barva: Oranžová

• Tloušťka materiálu: 1,3 mm (chemická vrstva)

• Délka: 350 mm

• Velikosti: 7-11

• Průmyslové balení: 6 párů

• V kartonu: 72 párů

TEGERA® 8162
• Barva: Modrá

• Tloušťka materiálu: 1,3 mm (chemická vrstva)

• Délka: 350 mm

• Velikosti: 7-11

• Průmyslové balení: 6 párů

• V kartonu: 72 párů

3131X
EN 388:2016+A1:2018

AKLPT
EN ISO 374-1:2016/Type B

EN ISO 374-5:2016

K DISPOZICI: NYNÍ 

3131X
EN 388:2016+A1:2018

AKLPT
EN ISO 374-1:2016/Type B

EN ISO 374-5:2016

Praktická rukavice, která udrží ruce v teple a má otvory na prsty. Vyrobeno z 
hřejivého materiálu Thinsulate™ s kůží vyztuženou dlaní a palcem pro vynikající 
odolnost a ochranu před studenými předměty, špínou a vlhkostí.  
Má teplou a pružnou manžetu pro pohodlné nošení.

Oblasti použití:  Všechny zimní práce, kde je potřeba rukavice bez prstů.  
Například uniformované služby.

TEGERA® T6030
• Vyrobeno z materiálu Thinsulate™

• Velikosti: 8, 10

• Průmyslové balení: 12 párů

AVAILABLE: OCTOBER

TEPLÉ BEZPRSTOVÉ 
RUKAVICE PRO ZIMNÍ 
POUŽITÍ

X2XXXX
EN 407:2020 Kontaktní teplo 

se týká pouze 
potažené plochy X2XXXX

EN 407:2020 Kontaktní teplo 
se týká pouze 
potažené plochy



RUKAVICE S  
VYSOKOU VIDITELNOSTÍ
Rukavice s vysokou viditelností jsou zapotřebí v mnoha pracovních situacích. 
Značka TEGERA® nabízí široký výběr rukavic s vysokou viditelností, které se 
pyšní také řadou dalších vlastností. Zde jsou nejnovější přírůstky do řady  
TEGERA®. Podívejte se do našeho samostatného průvodce výběrem, kde  
najdete celý sortiment těchto výrobků.

Pletená rukavice s vysokou viditelností pro přesnou práci v suchých až vlhkých prostředích.  
Ohebná, měkká a vhodná pro dotykové obrazovky. Maloobchodní balení se dodávají s visačkami. 

Oblasti použití:   výstavba a konstrukce, opravy a provoz, logistika,  
automobilový průmysl, montážní práce, inspekční práce.

TEGERA® 8820 / 8820R
• Máčení v nitrilové pěně

• 15 gg, polyester, spandex 

• Průmyslové balení: 12 párů. Velikosti: 5–12

• Maloobchodní balení: 6 párů s visačkami.  
Velikosti: 6–12 

TEGERA® 8821 / 8821R
• Nitrilová pěna se žlutými nitrilovými terčíky

• 15 gg, polyester, spandex 

• Průmyslové balení: 12 párů. Velikosti: 5–12

• Maloobchodní balení: 6 párů s visačkami.  
Velikosti: 6–12 

4131X 4131X
EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018

  

X1XXXX
EN 407:2020

X1XXXX
EN 407:2020Kontaktní teplo 

se týká pouze 
potažené plochy

Kontaktní teplo 
se týká pouze 
potažené plochy



NOVÁ VLÁKNA Z BIOMATERIÁLU  
DYNEEMA® DIAMOND TECHNOLOGY

PRVOTŘÍDNÍ OCHRANNÁ  
PROTIŘEZNÁ RUKAVICE

Známé protiřezné rukavice TEGERA® 909 a TEGERA® 906 z vláken 
Dyneema® Diamond Technology se nyní vyrábějí z biomateriálu. 

Jedná se o tytéž tenké a pohodlné rukavice nabízející stejnou ochranu, které se však vyrábějí 
ze stromů, nebo přesněji z vedlejšího produktu výroby buničiny. Stávající zásoby rukavic budou 
po vyčerpání automaticky nahrazeny. Nové ochranné rukavice mají stejné specifikace jako 
stávající rukavice až na to, že materiál pochází ze zdroje šetrného k životnímu prostředí.

Oblasti použití:   všechny práce, které vyžadují velmi vysokou citlivost  
konečků prstů v kombinaci  s ochranou proti pořezání.

Odolná rukavice s dlaňovou částí máčenou v PU pro dobrý úchop. 
Nabízí střední ochranu proti pořezání a neobsahuje silikon. Rukavice 
se nabízejí v širokém rozsahu velikostí.

Oblasti použití: automobilový průmysl, kovovýroba, opravy a provoz, montážní práce.

TEGERA® 433
• Stupeň odolnosti proti proříznutí B

• Vyrobena z vláken s hustotou 13 gg

• Velikosti: 5–12

VYSOCE PŘIZPŮSOBIVÉ 
PROTIŘEZNÉ RUKAVICE

4X42B
EN 388:2016

TEGERA® 909
• Barva: Šedá

• Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů

• Stupeň odolnosti proti proříznutí B

• Vyrobena z velmi tenkých vláken s hustotou 18 gg

• Dlaňová část máčená v PU

• Velikosti: 5–11

3X42B
EN 388:2016

TEGERA® 906
• Barva: Černá

• Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů

• Stupeň odolnosti proti proříznutí B

• Vyrobena z velmi tenkých vláken s hustotou 18 gg

• Dlaňová část máčená v PU

• Velikosti: 5–11

3X42B
EN 388:2016

DY
NEEMA®  DIAMOND TECHNOLOGY

DYNEEMA
® DIAMOND TECHNOLOGY

DY
NEEMA®  DIAMOND TECHNOLOGY

DYNEEMA
® DIAMOND TECHNOLOGY



TEGERA® 4640R 

• Tato zimní rukavice s podšívkou pro zvýšenou 
ochranu proti chladu je nyní k dispozici s novou, 
popisnou visačkou

• Pohodlná a teplá

• Vyrobena ze směsi merinové vlny

• Vhodná pro dotykové obrazovky

• Velikosti: 6–11

NOVÁ VISAČKA PRO 
MALOOBCHODNÍ PRODEJNY

ČERNÉ ZIMNÍ  
RUKAVICE PRO  
PRÁCI I VOLNÝ ČAS

TEGERA® 8151
• Rukavice z černé kozinky

• Teplá podšívka Thinsulate™ 40 gg

• Vodoodpudivá

• Vhodná pro dotykové obrazovky

• Velikosti: 6–12

Skvěle vypadající zimní rukavice z měkké a poddajné kozinky. Jsou 
podšité prodyšným materiálem Thinsulate, aby udržely ruce v teple. 
Díky speciální impregnaci na kůži jsou tyto rukavice vodoodpudivé a 
umožňují ovládat dotykové obrazovky tabletů a chytrých telefonů. 

Oblasti použití:   pro obchodní události, k  
uniformám nebo pro volný čas.

Průnik vody tř. 4.3 podle normy EN 511
(ISO 15383): Úspěch

EN 388:2016 
214XX

EN 511:2006
X1X

TEGERA® 441

• Rukavice pro náročné podmínky se stupněm B ochrany proti 
proříznutí pro manipulaci s velkými a ostrými předměty v 
mastných prostředích 

• Je vyrobena z vláken s hustotou 13 gg využívajících technologii 
CRF® a dvakrát máčená v nitrilu, který vytváří dobrou izolaci 
proti oleji a dalším kapalinám při zachování dobrého úchopu

• Oblasti použití: kovovýroba

• Velikosti: 6–11

TEGERA® 612 

• Rukavice pro náročné podmínky odolná proti kontaktnímu 
teplu (100 °C po dobu 15 sekund)

• Ergonomický palec ve tvaru U minimalizuje únavu rukou

• Je vyrobena z bavlny/polyesteru s hustotou 10 gg se speciálně 
granulovaným latexem na dlani a konečcích prstů, což zaručuje 
dobrý úchop a odolnost proti oděru

• Typické oblasti použití: kladení tašek a cihel, loděnice atd.

• Velikosti: 7–11

TEGERA® 465 

Velmi tenká se stupněm D ochrany  
proti proříznutí, vhodná pro dotykové obrazovky

• Neobyčejně tenké rukavice máčené v PU se stupněm D ochra-
ny proti proříznutí, vhodné pro dotykové obrazovky. Díky své 
tenkosti mají tyto rukavice vynikající citlivost konečků prstů, 
proto jsou ideální pro přesnou práci zahrnující manipulaci s 
malými a/nebo ostrými předměty 

• Jsou vyrobeny z příze s hustotou 18 gg využívající technologii 
CRF® a mají zesílené konečky prstů. Máčení v PU zaručuje 
dobrý úchop v suchém nebo mírně olejnatém prostředí a 
nezvětšuje tloušťku rukavic

• Velikosti: 5–12

MIMOŘÁDNĚ 
TENKÉ RUKAVICE 
TEGERA® 

OCHRANNÉ 
RUKAVICE TEGERA® 
PRO NÁROČNÉ 
PRÁCE 

TEGERA® 779

Neobyčejně tenká a pohodlná  
pro krajně citlivou přesnost
• Velmi tenká, mimořádně měkká přizpůsobivá rukavice máčená 

v nitrilové pěně. Poskytuje vynikající přiléhavost a pružnost 
pro přesnou manipulaci s velmi malými předměty

• Vyrobena z nylonu s hustotou 18 gg

• Neobsahuje DMF

• Neobsahuje latex

• Neobsahuje silikon – minimalizuje riziko látek narušujících 
povrch (automobilový průmysl)

• Vyhovuje normě Oeko Tex  a prošla dermatologickou zkoušk-
ou, aby byla vhodná pro osoby s citlivou kůží.

• Velikosti: 6–12

EN 388:2016+A1:2018
3121X

EN 388:2016
4121X

EN 388:2016
4X43B

EN 407:2004
X1XXXX

EN 388:2016
4X31D

EN 388:2016
2142X

EN 407:2004
X1XXXX

EN 511:2006
12X



TEGERA® 7799  
DYNAMIC STRENGTH™
• Stupeň odolnosti proti proříznutí E 

• Vodotěsná

• Vnější materiál z kůže a textilu

• Vhodná pro dotykové obrazovky

• Vysoce viditelná barva

• Velikosti: 6–12

TEGERA®  577 
• Stupeň odolnosti proti proříznutí C

• Vodotěsná

• Vhodná pro dotykové obrazovky

• Syntetická kůže

• Velikosti: 6–12

TEGERA®  8830R 
• Pro suché pracovní povrchy

• Stupeň odolnosti proti proříznutí D

• Dlaňová část máčená v nitrilové pěně, 
aby byla měkká a odolná

• Dobrý úchop a zesílený palec

• Velikosti: 7–11

TEGERA® 7799 Dynamic Strength™
Pečlivě vybrané materiály poskytují vynikající 
ochranu a udržují ruce v teple a suchu i v těch nejdrs-
nějších podmínkách. Vnější vrstva z vodoodpudivé 
lícové kozinky a spandexu zůstává měkká a poddajná 
i v chladu. Celková vysoká odolnost proti proříznutí 
chrání celou ruku před ostrými hranami. Tato ochran-
ná rukavice se vyznačuje také jedinečnou možností 
ovládání dotykových obrazovek. Kvůli usnadnění a 
všestrannosti je celá dlaňová část z černé vodivé 
kůže. Díky jedinečnému postupu činění tato funkce 
časem neslábne. Nový design s elastickou podšívkou 
usnadňuje nasazování a sundávání rukavice a udržuje 
zápěstí v teple.

TEGERA® 577, ŘADA 500 
Vodotěsné rukavice se zimní podšívkou udržují ruce 
v teple a suchu. Ochranné rukavice TEGERA® 577 jsou 
vyrobeny ze syntetické kůže a jejich vývoj vycházel 
z modelu TEGERA® 517, který patří mezi naše ne-
oblíbenější zimní rukavice. Jsou poddajné a těsné, 
proto jsou ideální pro manipulaci s malými předměty. 
Nabízejí vysokou odolnost proti proříznutí na ochra-
nu před ostrými hranami.

VODOTĚSNÉ ZIMNÍ  
RUKAVICE S OCHRANOU  
PROTI POŘEZÁNÍ

ZIMNÍ RUKAVICE S  
OCHRANOU PROTI POŘEZÁNÍ

Mnoho venkovních prací zahrnuje manipulaci s ostrými hranami, která je součástí 
pracovní náplně. Často se vyžaduje ochrana rukou proti pořezání. 

V zimě je také důležité zůstat v teple a suchu. Proto jsou naše ochranné rukavice nejen vodotěsné 
a izolované, ale také vysoce prodyšné. Oba modely ochranných rukavic nabízejí možnost ovládání 
dotykových obrazovek, aby usnadnili práci s displeji a chytrými zařízeními.

Oblasti použití: prostředí výstavby a konstrukce.

Pletené a máčené ochranné rukavice se zimní podšívkou a střední ochranou 
proti pořezání udržují ruce v teple a chrání je před ostrými hranami. 
Tyto rukavice jsou velmi měkké a pohodlné, proto jsou ideální pro všeobecné práce. Dodávají se s 
visačkami pro maloobchodní prodej, které jasně sdělují oblasti použití.

Oblasti použití: prostředí výstavby a konstrukce.

aquathan®

TEGERA® 8831R 
• Pro polomokré pracovní povrchy

• Stupeň odolnosti proti proříznutí D

• Dlaňová část máčená v latexu s písk-
ovým povrchem pro dobrý úchop

• Dobrá izolační vrstva proti kapalinám 
na dlani

• Velikosti: 7–11

TEGERA® 8832R 
• Pro mokré pracovní povrchy

• Stupeň odolnosti proti proříznutí D

• Dlaňová část dvakrát máčená v latexu s 
pískovým povrchem pro dobrý úchop

• Máčené klouby

• Dobrá izolační vrstva proti kapalinám

• Velikosti: 7–11

EN 407:2020
X2XXXX

Kontaktní teplo 
se týká pouze 
potažené plochy

EN 407:2020
X2XXXX

Kontaktní teplo 
se týká pouze 
potažené plochy

EN 407:2020
X2XXXX

Kontaktní teplo 
se týká pouze 
potažené plochy

EN 388:2016 + A1:2018 
2X42E

EN 511:2006
121

EN 388:2016 + A1:2018
2X22C

EN 511:2006
111

EN 388:2016 + A1:2018
4X42D

EN 511:2006
01X

EN 388:2016 + A1:2018
1X42D

EN 511:2006
01X

EN 388:2016 + A1:2018
2X42D

EN 511:2006
12X



OCHRANNÉ RUKAVICE 
TEGERA® PRO RŮZNÉ POUŽITÍ
Čtyři nové přírůstky do sortimentu rukavic TEGERA®.

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

EN ISO 374-1:2016/typ B 
KPT

EN ISO 374-1:2016/A1:2018/typ B 
KPT

JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE  
Přizpůsobivé s velmi dobrou citlivostí konečků prstů. 

TEGERA® 842 
Jednorázová nitrilová rukavice.

• Neobsahuje urychlovače a latex

• Nitril 0,07 mm

• Chlorovaná a bez pudru

• Strukturovaná dlaňová část pro dobrý úchop

• Délka: 240 mm

• Velikosti: 7–10

• Počet kusů v krabici / kartonu: 100 / 1000

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

EN ISO 374-1:2016/typ C 
T

TEGERA® 832 
Jednorázová latexová rukavice.  
Tato rukavice nahradí model TEGERA® 833.

• Latex 0,12 mm 

• Bez pudru

• Strukturovaná dlaňová část pro dobrý úchop

• Délka: 240 mm

• Velikosti: 6–10

• Počet kusů v krabici / kartonu: 100 / 1000

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

TEGERA® 84303 
Jednorázová nitrilová rukavice.  
Tato rukavice nahradí model TEGERA® 843.

• Nitril 0,06 mm

• Chlorovaná a bez pudru

• Strukturovaný povrch konečků prstů

• Délka: 240 mm

• Velikosti: 7–10

• Počet kusů v krabici / kartonu: 100 / 1000

OCHRANNÉ RUKAVICE  
MÁČENÉ V PU SE  
STUPNĚM OCHRANY B

TEGERA® 410
Rukavice pro všeobecné použití s vlákny z HPPE se střední 
ochranou proti pořezání. Máčená v PU pro vynikající úchop.

• Ochrana proti pořezání B 

• Vlákna z HPPE s hustotou 13 gg

• Máčení: PU

• Velikosti: 6–11

• Průmyslové balení: 12 párů

• Odolnost proti kontaktnímu teplu do 250 °C

• Nejvyšší úroveň odolnosti proti velkým  
množstvím roztaveného kovu

• Nejvyšší úroveň chování při hoření

• Stupeň odolnosti proti proříznutí C

• Z lícové hověziny o síle  1,0–1,1 mm

• Velikosti: 7–13

TEGERA® 7780

EN 388:2016
3X33C

Oblasti použití: náročná a horká prostředí.

Pohodlné, snadno se v nich pracuje 
Jsou kompletně podšité, pohodlné, dobře padnou,  
ale přesto jsou přizpůsobivé a snadno se v nich pracuje. 
Nový design elastické manžety usnadňuje nasazování 
a sundávání rukavic a zabraňuje vnikání nečistot. Mají 
dlaňovou část z měkké lícové hověziny a hřbetní část z 
obrácené lícové hověziny. 

Para-aramid na ochranu proti pořezání
Tyto rukavice mají kompletní podšívku z  
para-aramidu, což znamená, že poskytují  
vynikající ochranu proti pořezání.

Tyto rukavice mají certifikaci pro kontaktní teplo úrovně 2 
(250 °C) a podle zkoušek v reálném prostředí odolají velkému 
množství roztaveného kovu.

ŽÁRUVZDORNÉ RUKAVICE 
PRO NÁROČNÉ PODMÍNKY S 
OCHRANOU PROTI POŘEZÁNÍ

EN 407:2004
424344

EN ISO 
21420:2020

EN 388:2016 + A1:2018 
4X42B



AVAILABLE: Q1 2021

DOKONALE PADNOUCÍ A 
POHODLNÉ PROTIŘEZNÉ 
NÁVLEKY
Protiřezné návleky chrání paže před pořezáním a odřeninami. Vybírejte z různých 
stupňů ochrany proti pořezání podle povahy vaší práce. Aby návlek dokonale padl, 
je důležité zvolit správnou velikost. Proto se návleky Tegera® dodávají ve třech 
různých velikostech (M, L, XL).

Oblasti použití:   lisování plechů, montáž kovových součástí, ovládání 
strojů, údržba a opravy, práce se sklem.

Ruční úchyt je tenký (není velký), měkký a přizpůsobivý, 
proto se s ním snadno pracuje. 

Zabraňuje vyhrnutí návleku zpod rukavice. 

Také drží návlek na místě a zabraňuje vzniku jakékoli 
mezery mezi rukavicí a návlekem, aby byla zajištěna 
neustálá ochrana zápěstí proti pořezání.

Pohodlné napínací žebro v úhlu 360° (z elastického 
materiálu) integrované ve spodní a vrchní části 
zaručuje, že návlek zůstane na místě a nesklouzne dolů

Návleky jsou velmi měkké a prodyšné, proto jsou 
pohodlné a nepřekážejí v práci.

NÁVLEKY NABÍZEJÍ MNOHO  
JEDINEČNÝCH FUNKCÍ:

• Vlákna s hustotou 13 gg se stupněm B 
ochrany proti pořezání

• Odolný proti kontaktnímu teplu do  
100 °C

• Obsahuje přízi s vlákny KEVLAR® na 
ochranu proti pořezání a teplu

• Délka 420–490 mm
• Velikost: M, L, XL

• Vlákna s hustotou 13 gg se stupněm D 
ochrany proti pořezání

• Odolný proti kontaktnímu teplu do 
100 °C

• Obsahuje přízi s vlákny KEVLAR® na 
ochranu proti pořezání a teplu

• Délka 420–490 mm

• Velikost: M, L, XL

3X4XD
EN 388:2016

3X4XF
EN 388:2016

2X4XB
EN 388:2016

2X4XD
EN 388:2016

X1XXXX
EN 407:2004

2X4XB
EN 388:2016

X2XXXX
EN 407:2020

• Vlákna s hustotou 10 gg se stupněm D 
ochrany proti pořezání

• Technologie protiřezných vláken CRF 
pro pohodlné nošení

• Délka 420–490 mm

• Velikost: M, L, XL

• Vlákna s hustotou 10 gg se stupněm F 
ochrany proti pořezání

• Technologie protiřezných vláken CRF 
pro pohodlné nošení

• Délka 420–490 mm
• Velikost: M, L, XL

• Vlákna s hustotou 13 gg se stupněm B 
ochrany proti pořezání

• Technologie protiřezných vláken CRF 
pro pohodlné nošení

• Délka 420–490 mm

• Velikost: M, L, XL

TEGERA® 70

TEGERA® 72 TEGERA® 73

TEGERA® 74 TEGERA® 75

Kontaktní teplo 
se týká pouze 
potažené plochy



NAŠÍ VIZÍ JE  
ZLEPŠIT  
BEZPEČNOST  
VAŠÍ PRÁCE
Společnost Ejendals má prostou vizi: nulový počet 
zranění rukou a nohou. Společnost Ejendals má dlouhou 
historii snižování rizika úrazů rukou a nohou, jimž lze 
předejít. Děláme to již 70 let. Nabízíme to nejlepší 
bezpečnostní vybavení, pečlivě vyviAnuté a testované 
ve spolupráci s předními odborníky na materiály, 
funkčnost a ergonomii. Díky průběžnému dialogu s 
uživateli našich ochranných rukavic a obuvi víme,  
co se od nás očekává.

www.ejendals.com
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