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Jesteśmy producentem i importerem odzieży roboczej i artykułów BHP od 1989 roku.
Przez ten czas zdobywaliśmy doświadczenia, a nasze produkty 

dotarły do tysięcy nabywców.
Zaopatrujemy w odzież roboczą, sprzęt ochrony osobistej, rękawice robocze 

i obuwie ponad 2000 hurtowni i zakładów pracy. 

Import towarów ze Szwecji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Austrii, Holandii, Pakistanu i 
Chin, własna produkcja odzieży roboczej i specjalistycznej ochronnej oraz obuwia 
roboczego i ochronnego, pozwala nam na zagwarantowanie klientom najwyższej 

jakości bezpośrednio nadzorowanej przez naszą firmę, 
przy jednoczesnym zachowaniu najniższych cen.

since 1989®

Odzież Robocza i Ochronna

Obuwie robocze i ochronne

Rękawice robocze i ochronne

Środki ochrony indywidualnej

 Wyposażenie BHP 
 Tabele rozmiarów

1.  Odzież robocza s.4-14

2.  Odzież ochronna s.15-19

3.  Odzież dla leśników i pilarzy s.20-21

4.  Wyroby z dzianiny s.22-25

5.  Odzież  dla służb ratowniczych s.26-27

6.  Odzież  dla pracowników ochrony s.28-31

7.  Odzież przeciwdeszczowa s.32-33

8.  Odzież Lee Cooper s.34-35

9.  Odzież zimowa s.36-39

10.  Odzież jednorazowa s.40-41

11. Odzież dla gastronomii 
      i hotelarstwa s.42-47

1. Seria Korczak s.48

2. Tabela rozmiarów butów s.49

3. Obuwie firmy Panter s.50-51

4. Obuwie firmy Gardia s.52-53

5. Obuwie gumowe s.54-55

1. Rękawice skórzane s.56-57

2. Rękawice bawełniane i powlekane s.58-59

3. Rękawice Semperit s.60

4. Rękawice specjalistyczne s.60-63

5. Rękawice Seria Premium s.63

1. Ochrona dróg oddechowych 

    Sundström s.64-67

2.  Maseczki przeciwpyłowe s.68

3. Ochrona głowy (kaski) s.69

4. Nakolanniki s.69

5. Ochrona oczu, twarzy i słuchu s.70-73
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3. Tabele rozmiarów s.75
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Odzież roboczaOdzież robocza Odzież roboczasince 1989® since 1989®

Seria Montana Seria Montana 
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tabele 
rozmiarów
str. 75

SD-010
Krótkie spodenki

Duża liczba kieszeni zwiększa 
funkcjonalność spodni
Dwie obszerne kieszenie otwarte 
w pasie
Dwie tylne kieszenie zamykane 
patką
Jedna boczna podłużna kieszeń 
na narzędzia
Obszerna boczna kieszeń 
zamykana patką

OC-015
Polar

informacja str. 23

65% poliester, 35% bawełna 285 g/m2. 
Liczne wzmocnienia, rygle, podwójne i potrójne szwy gwarantują  
wytrzymałość. Luźny krój zapewnia komfort użytkowania. 
Regulacja tęgości w pasie. 

Ubrania robocze Montana
guma 
w pasie

regulacja 
tęgości

przedłużony tył

plisa zabezpieczająca 
suwak

OC-010
Kamizelka ocieplana (ocieplacz)

Zapinana na ekspres z plisą
Kieszeń z przodu na piersiach 
zapinana patką
Dwie kieszenie po bokach na 
dole kamizelki zapinane patkami
Podwójne szwy wzmacniające 
Wysoka stójka

UB-034
 Bluza

Zapinana na ekspres z plisą
Dwie kieszenie na piersi z patką 
Dwie kieszenie otwarte na dole bluzy
Rękawy wykończone mankietem
Kołnierz wykładany
Wygodny krój zapewniający komfort 
pracy
Wiele dodatkowych rygli 
zapewniających dłuższą trwałość
Podwójne szwy w miejscach 
narażonych na uszkodzenia

KU-036
Kurtka ocieplana

Zapinana na ekspres z plisą
Kieszeń z przodu na piersiach 
zapinana patką
Dwie kieszenie po bokach 
na dole zapinane patkami
Podwójne szwy wzmacniające 
miejsca najbardziej narażone 
na rozerwanie
Kaptur ocieplany

UB-070
Spodnie w pas

Duża liczba kieszeni zwiększa 
funkcjonalność spodni
Dwie obszerne kieszenie w pasie
Dwie tylne kieszenie zamykane patką
Jedna boczna podłużna kieszeń 
na narzędzia
Obszerna boczna kieszeń zamykana 
Końcówka do przypięcia kluczy
Pętelki umożliwiające doczepienie 
dodatkowych akcesoriów
Dodatkowe kieszenie na nakolanniki

UB-052
Spodnie ogrodniczki

Duża liczba kieszeni zwiększa funkcjonalność spodni
Możliwość regulacji w pasie oraz długości za pomocą 
elastycznych szelek
Obszerna kieszeń przednia na klatce 
piersiowej z patką zapinaną na rzep
Dodatkowa kieszeń przednia 
na klatce piersiowej z patką 
zapinaną na rzep
Dwie obszerne kieszenie 
otwarte w pasie
Duża kieszeń na nogawce 
zamykana patką
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Odzież roboczaOdzież robocza Odzież roboczasince 1989® since 1989®

Seria Arizona Seria Arizona 
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OC-015
Polar

informacja str. 23

przedłużony tył

tabele 
rozmiarów
str. 75

65% poliester, 35% bawełna 285 g/m2. 
Liczne wzmocnienia, rygle, podwójne i potrójne szwy 
gwarantują  wytrzymałość. Luźny krój zapewnia komfort 
użytkowania. Regulacja tęgości w pasie. 

Ubrania robocze Arizona

UB-218
Spodnie ogrodniczki

Duża liczba kieszeni zwiększa 
funkcjonalność spodni
Możliwość regulacji w pasie 
oraz długości za pomocą 
elastycznych szelek
Kieszeń przednia na klatce 
piersiowej z patką zapinaną na 
rzep
Dwie kieszenie otwarte w pasie
Duża kieszeń na nogawce 
zamykana patką
Dwie tylne kieszenie 
zamykane patkami
Jedna boczna podłużna kie-
szeń na narzędzia
Wygodny krój zapewniający 
komfort pracy

OC-010
Kamizelka ocieplana (ocieplacz)

Zapinana na ekspres z plisą
Kieszeń z przodu na piersiach 
zapinana patką
Dwie kieszenie po bokach na 
dole zapinane patkami
Podwójne szwy wzmacniają-
ce miejsca najbardziej 
narażone na uszkodzenia

KU-036
Kurtka ocieplana

Zapinana na ekspres z plisą
Kieszeń z przodu na piersiach 
zapinana patką
Dwie kieszenie po bokach na 
dole zapinane patkami
Podwójne szwy wzmacniające 
miejsca najbardziej narażone 
na uszkodzenie
Kaptur ocieplany

UB-217
 Bluza

Zapinana na ekspres z plisą
Dwie kieszenie na piersi 
zapinane patką
Dwie kieszenie otwarte 
na dole bluzy
Rękawy wykończone mankietem
Kołnierz wykładany
Wygodny krój zapewniający komfort pracy
Dodatkowa kieszeń na rękawie

UB-219
Spodnie w pas

Duża liczba kieszeni zwiększa 
funkcjonalność spodni
Dwie kieszenie w pasie
Dwie tylne kieszenie zamykane patkami
Jedna boczna podłużna kieszeń 
na narzędzia
Obszerna boczna kieszeń zamykana patką
Końcówka do przypięcia kluczy
Pętelki umożliwiające doczepienie 
dodatkowych akcesoriów
Dodatkowe kieszenie na wkładki 
nakolannikowe
Na kieszeniach, kolanach oraz na dole 
nogawek dodatkowe wzmocnienie 
co zwiększa wytrzymałość spodni 
na przetarcia
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Odzież roboczaOdzież robocza Odzież roboczasince 1989® since 1989®

Seria BLACK LINE Seria BLACK LINE 
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Odzież robocza 
dla profesjonalistów

Lekka, ciepła, oddychająca

LA-0011
Kurtka polarowa
czarna 490110

Posiada certyfikat OEKO-TEX® 
STANDARD 100, posiada cer-
tyfikat UV STANDARD 801, kolor 
czarny z akcentami w kontra-
stowych kolorach: neonowym 
żółtym oraz pomarańczowym

LA-0006
Bluza
czarna 105346

Kurtka zimowa. Wiatroszczelna, wodoodporna, kolor czarny z akcentami 
w kontrastowych kolorach: neonowym żółtym oraz pomarańczowym.

LA-0013
Kurtka ocieplana
czarna 490130

Wiatroodporna, wodoodporna, 
oddychająca.

LA-0010
Kurtka SOFTSHELL 
490100

Posiada certyfikat OEKO-TEX® 
STANDARD 100, UV STANDARD 801

LA-0007
Kamizelka 
105646

Wiatroszczelna, wodoodporna, kolor czar-
ny z akcentami w kontrastowych kolorach: 
neonowym żółtym oraz pomarańczowym

LA-0012
Kamizelka
pikowana 490120

Posiada certyfikat OEKO-TEX® 
STANDARD 100, UV STANDARD 801
kolor czarny z akcentami w kon-
trastowych kolorach: neonowym 
żółtym oraz pomarańczowym
Pasek ze sprzączką i elastyczną 
wstawką.

LA-0008
Spodnie ogrodniczki
105446

Posiada certyfikat OEKO-TEX® 
STANDARD 100, UV STANDARD 801
kolor czarny z akcentami w kontrastowych 
kolorach: neonowym żółtym oraz pomarań-
czowym. 2 tylne kieszenie zapinane na rzep
2 wpuszczane kieszenie klasyczne, po prawej 
stronie ze zintegrowaną małą dodatkową 
kieszenią. Pętla na młotek

 LA-0004
Spodnie w pas 
105246

Praktyczne kieszenie narzędziowe 
w kolorach serii BLACK LINE, pasujące 
do wszystkich spodni z tej serii oraz większo-
ści standardowych spodni w pas, mocowa-
nie do paska za pomocą 2 szlufek.

LA-0005
Dodatkowe kieszenie
Black Line 105746

Posiada certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, 
UV STANDARD 801
kolor czarny z akcentami w kontrastowych kolo-
rach: neonowym żółtym oraz pomarańczowym
2 tylne kieszenie zapinane na rzep
2 wpuszczane kieszenie klasyczne, po prawej 
stronie ze zintegrowaną małą dodatkową kie-
szenią. Pętla na młotek

LA-0009
Krótkie spodenki
105146
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Odzież roboczaOdzież robocza Odzież roboczasince 1989® since 1989®

Ubrania ostrzegawczeUbrania ostrzegawcze
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tabele 
rozmiarów
str. 75

IN-303
Bluza ostrzegawcza 
z dwoma taśmami 

SD-009
Spodnie ogrodniczki 
ostrzegawcze z dwoma taśmami 

UB-127
Ubranie ostrzegawcze 
z dwoma taśmami odblaskowymi 

PŁ-018
Kurtka ocieplana
z taśmami odblaskowymi 

UB-147
Ubranie ostrzegawcze w pas 
z dwoma taśmami odblaskowymi 

UB-007
Kamizelki ostrzegawcze 
z taśmami, klasyczne, z siatki

UB-047
Spodnie w pas ostrzegawcze 
z dwoma taśmami 

Komplet ubrań roboczych w skład którego wchodzą:
bluza + ogrodniczki lub bluza + spodnie w pas

Wykonanie z tkaniny o składzie 65% poliester, 35% bawełna, o 
gramaturze 280 g/m2 gwarantuje wytrzymałość i komfort użyt-
kowania oraz niezmienność rozmiaru nawet po wielokrotnym 
praniu.

Kolor (ostrzegawczy seledynowy lub pomarańczowy) oraz certyfikowane taśmy 
odblaskowe (po dwie naszyte na nogawkach, rękawach i wokół brzucha) zapewniają 
widoczność i bezpieczeństwo podczas pracy.

Szerokie taśmy odblaskowe (50 mm) korzystnie wpływają na ilość odbijanego przez 
nie światła, zapewniając lepszą widoczność użytkownika w trudnych warunkach 
atmosferycznych.

Zestaw może składać się z bluzy i spodni ogrodniczek lub  spodni do pasa. Bluza za-
pinana jest na guziki, posiada ściągacz w pasie oraz dwie kieszenie na piersiach, w 
spodniach dwie klasyczne kieszenie w pasie, w ogrodniczkach dodatkowo jedna duża 
na piersi.

Na kolanach znajdują się łaty wzmacniające służące dodatkowo do włożenia w nie 
ochraniaczy na kolana.

W miejscach najbardziej narażonych na zabrudzenie (końcówki rękawów i nogawek, 
bluza na wysokości brzucha) znajdują się granatowe wstawki.

Istnieje możliwość modyfikacji względem wymagań klienta 
(dodatkowe kieszenie, kieszenie na suwaki/rzepy)

Ubranie robocze Drogowiec

informacja str. 32

informacja str. 38

Ubrania odblaskowe
p. deszczowe Norway

Ubrania ocieplane
ostrzegawcze

Zestaw:
Spodnie ogrodniczki
+ bluza
2 wersje kolorystyczne

Zestaw:
Spodnie w pas
+ bluza
2 wersje kolorystyczne

PD-019
Bluza ostrzegawcza 
z taśmą, długi rękaw

UB-214
Polo ostrzegawcze
z taśmą

IN-622 
Polar odblaskowy
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Odzież roboczaOdzież robocza Odzież roboczasince 1989® since 1989®

Ubrania typ szwedzki Spodnie robocze
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tabele 
rozmiarów
str. 75

UB-001
Ubranie typ szwedzki 

UB-220
Spodnie monterskie 

Duża liczba kieszeni dla monterów
Wzmocnione kolana
W kroku szyte szwem potrójnym

UB-030
Spodnie ogrodniczki
różne kolory

SD-011
Spodnie ogrodniczki
białe

Gramatura 280 g/m2, 100% bawełnaGramatura 280 g/m2, 100% bawełna

UB-125
Ubranie typ szwedzki wzór Agat

65 % poliester, 35 % bawełna, 245 g/m2

Uniwersalne ubrania wykonane w 100 % z bawełny , 280 g/m2.
Klasyczny krój zapewniający komfort użytkowania

Ubranie robocze typ szwedzki

SD-006
Spodnie bojówki

Po bokach dwie kieszenie 
z zakładką, zapinane na patkę z rzepem
Na tyle dwie kieszenie otwarte
Po bokach regulacja na gumki

Zestaw:
Spodnie ogrodniczki
+ bluza

Zestaw: Spodnie ogrodniczki + bluza

UB-027
Spodnie w pas

Spodnie drelichowe
Zapinane na expres
Z boku nogawki kieszeń 
calówkowa
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Ubrania robocze dla kobiet:
65% poliester, 35% bawełna 285 g/m2. 

Liczne wzmocnienia, rygle, podwójne i potrójne szwy 
gwarantują  wytrzymałość. Luźny krój zapewnia komfort 

użytkowania. Regulacja tęgości w pasie. 

Odzież ochronna dla spawaczasince 1989® since 1989®Specjalistyczna odzież ochronna

Odzież Antystatyczna

Odzież robocza
Specjalna seria ubrań dla kobiet

Buty

informacja str. 48

Rękawice

informacja str. 56

www.korczak.com.pl  www.korczak.com.pl  korczak@korczak.com.pl korczak@korczak.com.pltel: 42 215 64 69 tel: 42 215 64 69

Wykonane z tkaniny 250 g/m2 o składzie 35% CO, 64% PES, 1% 
włókno antystatyczne Spełnia normy EN-1149-5:2009
Bluza zapewnia odprowadzanie ładunków elektrostatycznych z ciała 
poprzez bezpośredni kontakt ze skórą, np. na szyi i na nadgarstkach 
do spodni i przez obuwie do podłoża, w celu zapobiegania 
wyładowaniom zdolnym do zainicjowania zapłonu.
Ubranie przeznaczone jest dla pracowników obsługujących
stanowiska w strefach materiałów łatwopalnych 
 i wybuchowych.
Ubranie stanowi ochronę tułowia oraz kończyn  
górnych i dolnych zgodnie z przeznaczeniem  
do pracy ciągłej przez 8 godzin w warunkach 
danego stanowiska pracy.

Materiał: 80% poliester/20% bawełna. 
Artykuły w III kategorii środków ochrony indywidualnej. 
Spełniają normę: EN 13034, EN ISO 13688.

Ubranie antystatyczne KOR-ANTYSTAT UB-260

UB-193
Bluza Antystatyczna

Zapinana na napy przykryte  plisą
Dwie kieszenie na piersi z patką zapinaną na rzepy
Dwie kieszenie otwarte na dole bluzy
Dodatkowa kieszeń na rękawie
Rękawy zapinane na napy
Kołnierz wykładany

UB-076
Ogrodniczki Antystatyczne

Na karczku kieszeń zapinana na rzepy 
Dwie kieszenie w pasie naszywane
Dwie kieszenie otwarte na tyle
Z boku nogawki kieszeń zapinana na rzepy
i dodatkowa kieszeń na calówkę

Aby ubranie antystatyczne 
spełniało swoją funkcję  

należy stosować 
obuwie antystatyczne ESD

str. 48

UWAGA !

EN 1149-5:2008EN 1149-5:2008

UB-010
Bluza 
kwasoodporna

Kryte zapięcie, przedłużony tył
Rękawy regulowane na napy.

UB-005
Spodnie w pas 
kwasoodporne

Pasek z elementami taśmy 
gumowej
Kieszeń udowa zapinana 
na napy.

SD-010
Krótkie spodenki

Duża liczba kieszeni zwiększa 
funkcjonalność spodni
Dwie obszerne kieszenie
otwarte w pasie. Dwie tylne 
kieszenie zamykane patką. 
Jedna boczna podłużna 
kieszeń na narzędzia
Obszerna boczna kieszeń 
zamykana patką

PC-135
Sandały bezpieczne 251W

Sandały bezpieczne z metalowym pod-
noskiem. Wierzch obuwia wykonany 
ze skór welurowych o bardzo wysokim 
współczynniku przepuszczalności pary 
wodnej, gwarantujących bardzo dobre 
właściwości higieniczne obuwia

UB-219
Spodnie w pas

Duża liczba kieszeni zwiększa 
funkcjonalność spodni
Dwie kieszenie w pasie
Dwie tylne kieszenie zamykane patkami
Jedna boczna podłużna kieszeń 
na narzędzia
Obszerna boczna kieszeń zamykana patką
Końcówka do przypięcia kluczy
Pętelki umożliwiające doczepienie 
dodatkowych akcesoriów
Dodatkowe kieszenie na wkładki 
nakolannikowe
Na kieszeniach, kolanach oraz na dole 
nogawek dodatkowe wzmocnienie 
co zwiększa wytrzymałość spodni 
na przetarcia

UB-218
Spodnie ogrodniczki

Duża liczba kieszeni zwiększa funkcjonalność 
spodni. Możliwość regulacji w pasie 
oraz długości za pomocą elastycznych szelek
Kieszeń przednia na klatce piersiowej z patką 
zapinaną na rzep
Dwie kieszenie otwarte w pasie
Duża kieszeń na nogawce zamykana patką
Dwie tylne kieszenie 
zamykane patkami
Jedna boczna podłużna kieszeń na narzędzia
Wygodny krój zapewniający komfort pracy

RE-186
Rękawice Rossa

Wierzch – Forrey, Amara zapięcie na rzep.
Dodatkowe poduszki wewnątrz dłoni 
zmniejszają ryzyko powstawania 
odcisków. Rozmiar 7,8,9
Kategoria I

PC-166 
Spodnie ogrodniczki 
kwasoodporne

Szelki z elementami taśmy 
gumowej
Elastyczna taśma w talii
Kieszeń udowa zapinana 
na napy
Zapięcie boczne na guziki

EN 14605

AT-121
Fartuch 
kwasoodporny

Wykonany z dzianiny poliestrowej 
powleczonej obustronnie 
polichlorkiem winylu
Chroni przed stężonymi kwasami 
i zasadami oraz roztworami soli
Spełnia normy EN14605:2005 +A1:2009

Istnieje możliwość naniesienia nadruków.

tabele 
rozmiarów
str. 75
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EN ISO 1611:2007 EN ISO 1612:2008

EN ISO 1611:2007

EN ISO 1611:2007

EN ISO 1611:2007

EN ISO 1612:2008

EN ISO 1612:2008

EN ISO 1612:2008

Odzież ochronna dla spawacza Odzież ochronna dla spawaczasince 1989® since 1989®

Ubranie spawalnicze KOR-SPAW Ubranie spawalnicze KOR-SPAW

www.korczak.com.pl  www.korczak.com.pl  korczak@korczak.com.pl korczak@korczak.com.pltel: 42 215 64 69 tel: 42 215 64 69

100% bawełna ARGON 380 g/m2

Ubranie trudnopalne chroniące przed działaniem odprysków 
stopionego metalu, krótkotrwałym kontaktem z płomieniem,
promieniowaniem cieplnym. Minimalizuje możliwość porażenia 
prądem przy przypadkowym kontakcie 
z przewodami elektrycznymi o napięciu do 100V prądu stałego.
W skład zestawu wchodzi bluza i ogrodniczki.
Wersja ocieplana posiada wyjmowaną podpinkę. 
Nadruki nie powodują utraty właściwości ochronnych. 
Dostępne kolory: niebieski, granatowy, szary,
czarny, zielony, pomarańczowy, czerwony.
Spełnia normy:
PN-EN ISO 13688:2013-12
PN-EN ISO 11611:2015-11

Ubranie spawalnicze 
KOR-SPAW

Zestawy KOR-SPAW

UB-146
Bluza trudnopalna

IN-468
Spodnie trudnopalne w pas 

UB-239
Ubranie trudnopalne 
z 2 taśmami odblaskowymi 

IN-333 
Wkład docieplający  
do ubrania spawalniczego

UB-029
Ogrodniczki trudnopalne

Na zamówienie dostępne 
z pojedynczą lub podwójną taśmą odblaskową

tabele 
rozmiarów
str. 75
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Odzież ochronna dla spawaczasince 1989® since 1989®Odzież ochronna dla spawacza

Ochrona głowy i wzroku spawaczaSkórzane akcesoria spawalnicze

Rękawice spawalnicze

informacja str. 60

Ochrona dróg oddechowych

informacja str. 64

Buty spawalnicze

informacja str. 50

www.korczak.com.pl  www.korczak.com.pl  korczak@korczak.com.pl korczak@korczak.com.pltel: 42 215 64 69 tel: 42 215 64 69

AT-602
Kaptur 
spawalniczy

AT-155
Nagolennik

IN-020
Napulśnik

IN-021
Nagolennik
z nastopnikiem

AT-122
Rękaw 
spawalniczy

AT-096
Nakolannik 
skórzany

Wyprodukowane dla Korczak

AT-276
Przyłbica 
automatyczna

AT-233
Przyłbica 
spawalnicza

AT-036
Tarcza 
spawalnicza

AT-035
Gogle
spawalnicze odchylne

Klasa optyczna: 1 / 2 / 1 / 2
Powierzchnia wizjera: 98 x 44 mm
Rozmiar kasety: 110 x 90 x 9 mm
Czujniki łuku: 2
Stan nieprzyciemniony: DIN 3.5
Stan przyciemniony: DIN 9-13
Włączanie/wyłączanie: Automatyczne
Ochrona UV/IR: Maksymalnie DIN 16
Zaopatrzenie w energię: Ogniwa słoneczne
Czas przełączania : 1/16000 sekundy
Opóźnienie : 0.25-0.30 sek. (tryb szybki)
0.65-0.80 sek. (tryb wolny)
Temperatura operacyjna Od - 10ºC do +55ºC
Zalecana temperatura 
przechowywania Od - 20ºC do + 70ºC
Masa całkowita: 435 g
Certyfikaty : GS, DIN-Geprüft, CE

Wykonany ze skóry licowej, osłania 
głowę, szyję, kark i ramiona przed 
iskrami, opiłkami i odpryskami metalu.

Podszyty filcową wyściółką 
pozwala na komfortową 
pracę w przyklęku jedno-
cześnie chroniąc kolano
przed iskrami, odpryskami 
i opiłkami metalu.

Wykonany ze skóry licowej, 
chroni łydkę i buta przed 
iskrami, odpryskami i opiłkami 
metalu. Zapinany na 3 regulo-
wane paski w części chronią-
cej łydkę i 1 w części 
chroniącej stopę.

Wykonany ze skóry licowej, 
chroni łydkę przed iskrami, 
odpryskami i opiłkami metalu. 
Zapinany na 3 regulowane 
paski.

Klasyczna, lekka przyłbica 
spawalnicza. Wykonana z materiału 
chroniącego przed iskrami 
i opiłkami,szybka wymienna.

Wykonana z lekkiego materiału 
chroniącego przed iskrami 
i opiłkami, szybka wymienna.

Chronią wzrok podczas spawania. 
Odchylane szybki ochronne pozwala-
ją na podgląd wykonywanej pracy.

Wykonany ze skóry licowej

Wykonany ze skóry licowej, 
ze skośnym paskiem podtrzymującym 
rękaw w odpowiedniej pozycji.
Dostępne wersje na lewą i prawą rękę.

IN-062
Fartuch skórzany 
licowy

Wykonany ze skóry. 
Zapinany na regulowane 
paski na kark i z tyłu.
Chroni tułów i nogi przed 
iskrami, odpryskami i opiłkami 
metalu.

Kontrola czułości: Niska-wysoka

Nylon o wysokiej 
odporności na 
uderzenia

regulacja stopnia 
zaciemnienia
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Odzież dla leśników i pilarzy Odzież dla leśników i pilarzysince 1989® since 1989®

Odzież ochronna dla pracowników leśnych Odzież ochronna dla pracowników leśnych

www.korczak.com.pl  www.korczak.com.pl  korczak@korczak.com.pl korczak@korczak.com.pltel: 42 215 64 69 tel: 42 215 64 69

WA-023
Buty skórzane S3

Odporne na działanie wody i wilgoci,
stalowa osłona na czubach i w podeszwie,
antystatyczne,olejoodporna podeszwa 
Rozmiary: 39-47
S3, EN 345 – 2, Kl. II, EN ISO 20345:2004

WA-026
Buty gumowe 
Forest Jack 8-2100

Sznurowane na trzy dziurki, 
ochrona kostki podeszwa antypoślizgowa 
odporna na ścieranie bardzo dobra izolacja 
termiczna aseptyczna wkładka i wnętrze
wzmocnienie na ścięgnie Achillesa
paski odblaskowe nad ścięgnem Achillesa
System antyprzepięciowy sprawdzony 
przez KWF, Rozmiar: 38-48 
Spełnia wymagania normy EN-381

WA-035
Spodnie ogrodniczki 
Forest Jack 8-1701

Rozpinane po bokach, elastyczne szelki,
dwie kieszenie boczne,kieszeń na piersi zamykana 
na zamek błyskawiczny z patką, kieszeń tylna z patką,
kieszonka na metrówkę,rozporek na zamek 
błyskawiczny,Wykonane z materiału składającego się 
z 50% poliamidu i 50% bawełny. Spodnie z ochroną 
antyprzecięciową sprawdzoną przez KWF 
Rozmiary: 44-64, 24-30, 94-110, 51-63
Spełnia wymagania normy EN-381

WA-030
Spodnie w pas
Forest Jack 8-6613

2 kieszenie wsuwane, 
tylna kieszeń na patkę,
rozporek suwakowy na guzik,
boczna kieszeń nogawkowa
Wykonane z materiału 
składającego się z 50% poliamidu 
i 50% bawełny. 
Spodnie z ochroną 
antyprzecięciową 
sprawdzoną przez KWF 
Rozmiary: 44-64, 24-29, 94-110
Spełnia wymagania 
normy EN-381

WA-024
Kurtka Forest Jack
8-6621

Jaskrawy kolor ostrzegawczy na ramionach , 
plecach i klatce piersiowej, wentylacja na plecach, sztruksowy kołnierz, 
kieszonka na piersi dwie boczne kieszenie z patkami, kieszeń wewnętrzna,
rękawy zakończone mankietami, przedłużony tył. 
Wykonane z materiału składającego się z 50% poliamidu i 50% bawełny
Rozmiar: S-XXXL
Spełnia wymagania normy EN-381

WA-022
Nogawice 
8-0001 

Rozporek z zamkiem błyskawicznym,
regulowane w talii za pomocą 
paska,
Nogawice wyposażone w zamki 
błyskawiczne 
na łydkach - dla łatwiejszego 
zakładania,
Paski w kolorze ostrzegawczym 
w dolnych partiach 
nogawek.
Wykonane z 50% poliamidu 
i 50% bawełny. 
Z ochroną antyprzecięciową 
sprawdzoną przez KWF 
(zgodnie z normami EN 381, 
część 5, WZÓR A, Kl. I).
Spełnia wymagania 
normy EN-381

Obuwie robocze 

informacja str. 48-55

Ochrona oczu i słuchu

informacja str. 70-73

tabele 
rozmiarów
str. 75
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since 1989® since 1989®since 1989® since 1989®

T-shirt, Polo  

Wyroby z polaruWyroby z dzianiny

Wszystkie polary szyjemy z grubego polaru 
o gramaturze 380g/m2. 
Grubość tkaniny i luźny krój zapewniają 
komfort w każdych warunkach. 
W wersjach z kapturem, kaptur jest 
odpinany i wyposażony w ściągacz 
na sznurek. 
Bluzy, kamizelki i spodnie na zamówienie 
możemy uszyć w każdym kolorze 
z podstawowej palety barw, dodać rzepy 
na naszywki z identyfikatorami oraz
certyfikowane taśmy odblaskowe.

Polary

www.korczak.com.pl  www.korczak.com.pl  korczak@korczak.com.pl korczak@korczak.com.pltel: 42 215 64 69 tel: 42 215 64 69

Klasyczne podkoszulki damskie i męskie wykonane w 100% z bawełny
Gramatura 155g - białe – CM-007,  kolorowe – CM-003
Gramatura 185g – białe CM-009, kolorowe CM-001

kolory

CM-009
Stedman Comfort
185g, dostępne w różnych kolorach

CM-001 CM-002
Stedman Polo
170g, dostępne w różnych kolorach

CM-007
Stedman Classic
155g, dostępne w różnych kolorach

CM-003

IN-492
Bluza bawełniana 
Cottonmania

UB-004
Bluza polo
długi rękaw

OC-006
Polar klasyczny

Wzmocnienia na barkach i łokciach 
z tkaniny odpornej na przetarcie

UB-190
Polar
wzmacniany- straż

OC-015
Arizona/Montana

OC-007
Kamizelka polarowa

SD-003
Spodnie polarowe

IN-717
Bluza polarowa
Stedman Active

KU-020
Polar podwójny

Gruby polar wykonany z dwóch warstw 
polaru. 2 kieszenie

PD-006
Podkoszulka Classic
z długim rękawem, biała

Bawełna 100%, 155 g/m2

PD-010
Podkoszulka Classic
z długim rękawem, kolor

Bawełna 100%, 155 g/m2

PD-004
Polo James Nicholson

Tkanina: 100% bawełna

Bawełna 100% Bawełna 100%

Odpinany kaptur

Elastyczna guma w pasie2 kieszenie, zapinana na suwak

tabele 
rozmiarów
str. 75
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Wyroby z dzianinysince 1989® since 1989®since 1989® since 1989®

Nakrycia głowy Nakrycia głowy Wyroby z dzianiny

Czapki ocieplane Czapki z daszkiem

KominiarkiKoszule flanelowe

www.korczak.com.pl  www.korczak.com.pl  korczak@korczak.com.pl korczak@korczak.com.pltel: 42 215 64 69 tel: 42 215 64 69

Wykonana z tkaniny 65% poliester, 35% bawełna
Ocieplana 100g/m2, Daszek usztywniany

KR-010
Uszanka drelichowa 

Czapka uszanka wykonana z tkaniny 
imitującej skórę obszyta ekologicznym 
futrem, z charakterystycznymi klapkami 
chroniącymi uszy przed mrozem.

CZ-022
Czapka Uszanka

Czapka dziana wykonana 
z dzianiny 100% akryl. 
Rozmiar uniwersalny

KR-004
Czapka dziana

Wykonana z podwójnej dzianiny 
100% akryl, rozmiar uniwersalny

KR-009
Kominiarka dziana

Wykonana z polaru 100% poliester, 
rozmiar uniwersalny

CZ-019
Kominiarka polarowa

Czapka dziana gruba wykonana 
z podwójnej dzianiny 100% akryl, 
rozmiar uniwersalny

IN-335
Czapka dziana
gruba

Czapka polarowa
Tkanina: polar 100% poliester, 
rozmiar uniwersalny

KR-022
Czapka polarowa

Kominiarka termo aktywna
Wykonana z mikropolaru o składzie 
95% poliester 5% elastyn.
Posiada właściwości antybakteryjne, 
antyzapachowe, nie podrażnia skóry

CZ-007
Kominiarka
termo aktywna

Tkanina: 65% poliester, 35% bawełna,
Z usztywnianym daszkiem, regulacja 
tęgości za pomocą zapinki

KR-021
Czapka baseball 
Comfort

100% bawełna, produkcja własna, możliwość 
modyfikacji wzoru, naszywek, haftów, 
regulacja na zapięcie.

KR-015
Czapka baseball 
standard

Z przodu tkanina, z tyłu i po bokach siatka 
zapewniająca wentylację, regulacja z tyłu

KR-003
Czapka baseball 
z siatką

tkanina 100% bawełna
regulacja tęgości za pomocą rzepa

CZ-017
Czapka baseball 
Sols

CZ-031
Czapka Army

Czapka camouflage army
Tkanina 100% bawełna militarna kolorystyka 
zapięcie z tyłu na rzep

KO-001
Koszula flanelowa
Polska

Klasyczna koszula flanelowa, 
zapinana na guziki.
tkanina 100% bawełna, 180 g/m2

UB-066
Koszula na polarze

Wykonana z tkaniny 100% poliester
dodatkowe ocieplenie
Zapinana na ekspres

tabele 
rozmiarów
str. 75
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Naszywki z przodu i z tyłu 
wg specyfikacji klienta, 
dostępne również odblaskowe

Odzież  dla służb 
ratowniczych

Odzież  dla służb 
ratowniczychsince 1989® since 1989®

Państwowe Ratownictwo Medyczne Ochotniczy Sztab Ratownictwa

www.korczak.com.pl  www.korczak.com.pl  korczak@korczak.com.pl korczak@korczak.com.pltel: 42 215 64 69 tel: 42 215 64 69

tabele 
rozmiarów
str. 75

65% poliester, 35% bawełna 245g/m2

Zapinana na ekspres
Dwie kieszenie dolne i jedna górna

IN-088 
Kamizelka
ratownictwo

Tkanina 65% poliester, 
35% bawełna, 170 g/m2

CM-002
Polo z naszywkami 
ratownictwo medyczne

Buty militarne

informacja str. 30

Apteczki

informacja str. 74

UB-252
Bluza polarowa
ratownictwo medyczne

100% poliester, 380 g/m2

Granatowe wstawki wzmacniające
Odblaski na plecach i rękawach

100% poliester
Dzianina o splocie bird-eye 
zapewnia lekkość, 
przewiewność i wygodę
Zapinana na trzy guziki 
Wykończona kołnierzem.

PD-015
Podkoszulka polo 
z taśmami

60% bawełna, 40% poliester, 
250 g/m2

Wzmocnienia w kluczowych 
miejscach
Regulacja tęgości w pasie
3 kieszenie zapinane na rzep

SP-013
Spodnie dla ratowników
pomarańczowe

Gramatura: 380 g/m2

Wzmocnienia: Tomboy 245g/m2, 
65% poliester 35% bawełna.
Pojedyncze taśmy odblaskowe 
wokół ramion i z tyłu torsu.

IN-622
Bluza polarowa
ratownictwo

UB-254
Spodnie w pas
ratownictwo medyczne

65% poliester, 35% bawełna 245g/m2

Dwie kieszenie tylne i dwie kieszenie 
boczne na patkę
Odblaski dookoła dołu nogawek
Gumki po bokach do regulacji
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Możliwość 
umieszczenia 

dowolnych emblematów 
i logotypów, 

w postaci  haftów, 
naszywek 

i nadruków

tabele 
rozmiarów
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Odzież  dla pracowników 
ochrony

Odzież  dla pracowników 
ochronysince 1989® since 1989®

Seria Czarna Seria Czarna

www.korczak.com.pl  www.korczak.com.pl  korczak@korczak.com.pl korczak@korczak.com.pltel: 42 215 64 69 tel: 42 215 64 69

UB-255
Bluza Polar Ochrona

IN-244
Kurtka ocieplana
z napisem

ID-048
Spodnie mundurowe męskie

IN-011
Sweter służbowy

Sweter służbowy dostępny w kolorach czarnym 
lub granatowym. Wykonany w 100% z akrylu 
(nie podlega kurczeniu ani rozciąganiu)
Dodatkowe wzmocnienia na barkach i łokciach.
Wyposażony w zamykaną kieszeń na lewej piersi i rękawie

ID-051
Bluza Olimpijka

Tkanina: 270 g/m2

Elegancka bluza przeznaczona dla pracowników ochrony na obiektach. 

ID-053
Spodnie bojówki

Tkanina: 270 g/m2

Dwie kieszenie boczne
Ściągacz na dole nogawek
Regulacja w pasie

IN-519
Spódnica czarna prosta

Spódnica czarna prosta, długość do kolan
tkanina 100% poliester, podszewka 100% poliester

ZN-408 
Żakiet damski, czarny

Zapinana na guziki, tkanina 100% poliester
podszewka 100% poliester

IN-720 
Spodnie damskie czarne

Tkanina 100% poliester

Gramatura 380 g / m2

Wzmocnienia na barkach i łokciach
dwie kieszenie

Warstwa wierzchnia: ortalion. 
Wyjmowana podpinka 150 g/m2, 3 zamykane kieszenie

Eleganckie spodnie o klasycznym kroju
Skład 65% poliester, 35% bawełna
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Odzież  dla pracowników 
ochrony

Odzież  dla pracowników 
ochronysince 1989® since 1989®

Dodatki

www.korczak.com.pl  www.korczak.com.pl  korczak@korczak.com.pl korczak@korczak.com.pltel: 42 215 64 69 tel: 42 215 64 69

IN-207
Bluza Moro

Tkanina 65%, poliester 35%, 245 g/m2

Bluza militarna przeznaczona dla pracowników 
ochrony, myśliwych, leśników. Istnieje możliwość 
umieszczenia dowolnych emblematów i logotypów, 
w postaci haftów, naszywek i nadruków.

ID-053
Bojówki  Moro
Tkanina 65%, poliester 35%, 245 g/m2

Regulacja w pasie za pomocą pasków 
ściągających

UB-093
Kamizelka taktyczna

Wykonana z grubej siatki
Duża liczba różnego rozmiaru 
kieszeni. Regulacja tęgości, 
Zapinana na ekspres

IN-357
Podkoszulka polo 

Tkanina poliester 65%,  
bawełna 35%, 160 g/m2

PD-016
T-shirt

Tkanina bawełna 100%, 185 g/m2

KO-006
Koszula służbowa
z długim rękawem

Tkanina poliester 65%,  bawełna 35%, 150 g/m2

KO-008
Koszula służbowa
z krótkim rękawem

Tkanina poliester 65%,  bawełna 35%, 150 g/m2

IN-705
Pas skórzany oficerski

Wykonany ze skóry licowej z metalową klamrą
Długość 115 – 135 cm

IN-148
Krawat

Wykonany z tkaniny poliestrowej
Na gumkę bądź zapinany na rzep

CZ-002
Czapka z daszkiem

Tkanina poliester 65%,  bawełna 35%,
Regulacja za pomocą zapinki.

PN-77/0-91030
Połączenie podeszwy z cholewką klejone, 
podeszwa z kauczuku TR z głębokim 
urzeźbieniem protektora
cholewka ze skóry naturalnej wykończona 
miękkim kołnierzem
podszewki z materiałów zapewniających 
komfort użytkowania
higroskopijna wyściółka
rozmiary 36 - 46

TR-104
Trzewiki militarne, model 403

Klasyczne trzewiki militarne w nowoczesnym 
wydaniu. Wykonane z naturalnej, gładkiej skóry 
oraz oddychającego materiału wodoodpor-
nego KARDAK. Lekkie, wytrzymałe, doskonale 
usztywniają stopę i kostkę zapewniając komfort 
i bezpieczeństwo podczas wszelkich zadań. 
Podeszwa klejono-szyta, olejoodporna, wytrzy-
mała na temperatury do 300 O C do 60 sekund. 
Znajdują zastosowanie w jednostkach straży 
pożarnej, ratownictwa, służbach ochronnych.
rozmiary 36 - 50

TR-105
Trzewiki militarne, model 402

PA-016
Gladio Militar

Lekki, wygodny but militarny dostosowany 
do długotrwałego noszenia. 
Doskonale usztywnia kostkę.
Rozmiary: 36-48

Inne wzory 
kamuflażu 
dostępne 

na zamówienie



32 33

Odzież przeciwdeszczowaOdzież przeciwdeszczowasince 1989® since 1989®

Seria  Norway PCV

Ortalion

www.korczak.com.pl  www.korczak.com.pl  korczak@korczak.com.pl korczak@korczak.com.pltel: 42 215 64 69 tel: 42 215 64 69
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Spodnie posiadają: podwójne, klejone szwy, 
ściągacz w pasie i na nogawkach, suwaki 
umożliwiające zakładanie spodni bez zdejmo-
wania butów. Dostępne rozmiary: S-XXXL

Jednoczęściowy kombinezon wodo-
odporny wykonany z poliestru PU.
Zapinany na suwak z wodoszczelną 
plisą, zewnętrzna kieszeń na piersi.
Wyposażony w ściągacze w ręka-
wach, rzepy na nogawce umożliwia-
jące zakładanie przez buty i kaptur

Kurtka posiada: podwójne, klejone szwy, 2 kieszenie na klapy. 
zwijany kaptur ze ściągaczem, ściągacze w rękawach i pasie, wy-
wietrzniki na plecach, suwak zasłonięty klapą na zatrzaski. S-XXXL

SP-001
Kurtka przeciwdeszczowa Norway

KU-003
Kombinezon Norway
wodoodporny

SD-020
Spodnie przeciwdeszczowe 
Norway, odblaskowe

OP-001
Kurtka przeciwdeszczowa

OP-003
Płaszcz przeciwdeszczowy

OP-004
Spodnie ogrodniczki
przeciwdeszczowe

SD-015
Spodnie przeciwdeszczowe Norway

Spodnie posiadają: podwójne, klejone szwy, ściągacz 
w pasie i na nogawkach, 
suwaki umożliwiające zakładanie spodni 
bez zdejmowania butów. S-XXXL

Kurtka posiada: podwójne, klejone szwy, 2 kie-
szenie na klapy. zwijany kaptur ze ściągaczem, 
ściągacze w rękawach i pasie, wywietrzniki na 
plecach, suwak zasłonięty klapą na zatrzaski. 

 IN-585
Kurtka przeciwdeszczowa 
Norway, odblaskowa

Materiał: Bardzo lekki, miękki, oddychający, 
wiatro- i wodoodporny (8000mm słupa wody) 

poliester PU o gramaturze 190g/m2.

Naklejone taśmy 
odblaskowe 
3M Schotchlite™  
gwarantują doskonałą 
widoczność bez dodat-
kowych szwów.

Wykonana z PCV. Posiada kaptur
Zapinana na napy. Dwie kieszenie dolne

Wykonany z PCV. Posiada kaptur
Zapinany na napy. Dwie kieszenie dolne

Wykonane z PCV
Regulacja tęgości na napy plastikowe

OP-002
Ubranie 
przeciwdeszczowe

Kaptur chowany. Wykonane z nylonu
Kurtka zapinana na ekspres. Dwie kieszenie dolne
Spodnie na gumę

PŁ-008
Kurtka
przeciwdeszczowa

Kaptur chowany. Wykonane z nylonu
Zapinana na ekspres
Dwie kieszenie dolne

Chowany kaptur. Wykonany z nylonu
Zapinany na napy

OP-005
Płaszcz 
przeciwdeszczowy

Chowany kaptur Wykonany z nylonu
Zapinany na napy
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Klasyczny prosty krój jeansów z tkaniny z 2% domieszką elastanu poprawia-
jącego komfort. Wykonane z dekatyzowanego jeansu w celu zapewnienia 
modnego wyglądu i maksymalnej wygody

LC-0003
Jeansy  
LCPNT219

LC-0004
Jeansy ciesielskie  
LCPNT239

Klasyczny krój bluzy z kapturem, zapinanej 
na zamek błyskawiczny.
Wyściółka z miśka polarowego zapewniają-
ca komfort i ciepło. Kontrastowe, ozdobne 
wzmocnienia w kolorze czerwonym.

LC-0015
Bluza z kapturem  
LCSWT105

Bojówki modny dopasowany krój.
Bojówki z wieloma kieszeniami, wykonane 
z wytrzymałej tkaniny łatwej do utrzymania w czystości.

LC-0028
Bojówki  
LCPNT236

Ocieplana kurtka z kapturem na każdą 
pogodę z kontrastowym wykończeniem. 
Wodo i wiatroszczelna oraz oddychająca, 
posiada klejone szwy

LC-0027
Kurtka ocieplana   
z kapturem

Bluza wykonana z polaru Thermal Action 
(96% poliester, 4% elastan) zapewniają-
cego ciepło i odprowadzającego pot. 
Posiada 3 zapinane kieszenie, miękką 
wyściółkę i ściągacze w rękawach.

LC-0048
Bluza polarowa    
LCJKT124

Lekka, wodo i wiatroszczelna kurtka wykonana z 
oddychającego softshellu (95% poliester, 5% elastan) 
zapewniająca swobodę ruchów i komfort termiczny 
w każdych warunkach. Posiada dwie kieszenie z wo-
doodpornymi suwakami i kaptur ze ściągaczem oraz 
elementy odblaskowe.

LC-0050
Kurtka softshell     
LCJKT458

Lekka, pikowana kurtka wodo i wiatrosz-
czelna. Wstawki z softshellu zapewniają 
elastyczność i oddychalność. Posia-
da dwie zapinane kieszenie i lekkie 
ściągacze w rękawach, zapewniające 
szczelność.

LC-0049
Kurtka pikowana      
LCJKT456

Dodatkowe kiszenie 
na lewym kolanie, 
zapinane na rzepy 
i napy
Podłużna, podwójna 
kieszeń na prawej 
nogawce

Praktyczna pikowana ocieplana kamizelka, 
która zapewnia wygodę i ciepło w wymaga-
jących warunkach. Odporna na zachlapanie 
i wiatr.Oddychająca tkanina odprowadza 
nadmiar potu i ciepła z ciała użytkownika.

LC-0020
Kamizelka 
LCVST706/ LCVST708

LC-0021

Lekka kurtka pikowana, z czarnej tkaniny z 
kapturem. Wykończona przyjemną w dotyku 
podszewką. Tkanina poliestrowa Thermal 
Action Fabric zgodna z wytycznymi EN342 
zapewnia ciepło w chłodnych warunkach 
i zarazem odprowadza nadmiar ciepła od 
ciała użytkownika

LC-0002
Kurtka 
LCJKT454/ LCJKT452

LC-0001

Lekki półbut w stylu 
klasycznego trampka.

LC-0009
Trampki 
LCSHOE054, SB/SRA

Lekki, nowoczesny design w stylu 
sportowym. Nadający się zarówno 
do pracy jak i na co dzień.

LC-0036 
Buty 
LCSHOE102 

Lekkie półbuty robocze w stylu sportowym. 
Wykonane z oddychającej siatkowej tkaniny, 
wzmocnione gumą. 
Podnosek stalowy, podeszwa anytpoślizgowa.

LC-0046 
Buty 
LCSHOE143 

Lekki, dzianinowy półbut ze 
wzmocnionymi noskami i sporto-
wym wyglądzie.

LC-0047 
Buty 
LCSHOE144  

Gruba czapka dziana. 
Rozmiar uniwersalny. 
Wykonana z dwóch warstw 
– dzianiny z grubej przędzy 
oraz wewnętrznej wyściółki 
polarowej.

LC-0023
Czapka dziana 
LCHAT624  

Uniwersalne skarpety. Posiadają 
wzmocnienia na palcach i piętach 
w celu zapewnienia maksymalnego 
komfortu przy użytkowaniu z butami 
ochronnymi

LC-005
Skarpety 
LCSCK603

Uniwersalne nakolanniki 
pasujące do wielu modeli 
spodni roboczych.

LC-0044
Nakolanniki 
LCKP002

Wykonany z elastycznej tkaniny, 
nie powoduje dyskomfortu 
podczas schylania się i kucania
Bardzo wytrzymały

LC-0022
Szeroki pas
parciany  

Bojówki z wieloma kieszeniami, dodatkową pętelką 
na młotek i długą kieszeń na narzędzia.  Wykonane z 
wytrzymałej tkaniny łatwej do utrzymania w czystości. 
Potrójne szwy dla wzmocnienia kluczowych miejsc. 
65% poliester 35% bawełna

LC-0034 
Bojówki 
LCPNT216  

Lekki trzewik w stylu klasycznego 
obuwia Converse.

LC-0008
Trampki wysokie 
LCSHOE022, SB/SRA

Trampki wyposażone w stalowy, nie rzucający się w oczy podnosek, 
o szerokim profilu zapewnia komfort i bezpieczeństwo przed 
uderzeniem o energii 200J z dodatkowym gumowym oblaniem 
czubka. Szyta stylową czerwoną nicią podeszwa z gumy antypośli-
zgowej, odporna na oleje, antystatyczna.

opcjonalnie
z kieszeniami
monterskimi
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Tkanina – 100% poliester, wodoodpor-
na, ocieplana 120 g/m2.  Klasyczny, 
prosty krój , zapinana na ekspres
Na dole dwie kieszenie wpuszczone, 
zapinane na ekspresy

SP-005
Kamizelka ortalion

Wykonana wodo i wiatroszczelnego 
100% poliestru, oddychająca
Zapinana na ekspres i wyposażona 
w 2 wpuszczone kieszenie, zapinane 
na ekspresy

IN-256
Kamizelka Zepelin

Tkanina 100% bawełna 280 g/m2

OCIEPLANA 120 g/m2. Zapinany na gu-
ziki, na dole dwie kieszenie wpuszczo-
ne, dół zakończony paskiem na gumę

SP-006
Ocieplacz drelichowy

Tkanina 100% poliester
OCIEPLANA 120 g/m2. 
Po całości pikowany 
obustronnie w kwadraty 5x5 cm

OC-001
Ocieplacz pikowany

Tkanina o gramaturze 245 g/m2 i składzie 65% 
poliester, 35% bawełna, ocieplana 120 g/m2

Zapinana na ekspres, liczne kieszenie.

UB-116
Kamizelka dwa kolory

Wykonana z ortalionu, duża liczba 
kieszeni, zapinana na ekspres

IN-377
Kamizelka import

tabele 
rozmiarów
str. 75

UB-065
Ubranie ocieplane 
typ szwedzki

PŁ-002
Kurtka ocieplana 
Classic

UB-025
Ogrodniczki ocieplane 

UB-003
Ubranie ocieplane 
Classic

Wykonane z tkaniny 65% poliester, 
35% bawełna, 245 g/m2  Klasyczny krój, 
zestaw kurtka + ogrodniczki
Kurtka ocieplona pikowaną ociepliną 150 g/m2

Spodnie podszyte ociepliną pikowaną 120 g/m2

Dostępne dwa kolory: zielony i CPN (niebieski)

Wykonana z tkaniny 65% poliester, 35% bawełna, 
245 g/m2. Podszyta ociepliną 150 g/m2

Standardowo dostępna w kolorach CPN 
i zielonym

UB-176
Ogrodniczki ocieplane 
Classic

Wykonane z tkaniny 65% poliester, 
35% bawełna, 245 g/m2 

Podszyte ociepliną 120 g/m2

Standardowo dostępne w kolorach 
CPN i zielonym

IN-562
Podkoszulka termoaktywna
Carbondry

Wykonana z lekkiej, przyjemnej w dotyku dzianiny 
o składzie 86% poliester/14% elastan, która zapewnia 
ciepło, jednocześnie odprowadzając pot i dzięki 
warstwie węgla aktywnego pochłania jego zapach. 
Doskonale dopasowuje się do ciała jednocześnie 
nie krępując ruchów.

IN-563
Kalesony  termoaktywne
Carbondry

W dotyku jak bawełna. 
Doskonała skuteczność pochłaniania zapachu
Stale antymikrobiologiczny
Doskonała wydajność zarządzania wilgocią
Ochrona przed promieniami UV
Cieplejsza niż normalny materiał poliestrowy
Doskonałe dopasowanie
Mocniejszy niż 100% bawełna

Kurtka Soft Shell
Kurtka SOFT SHELL nie krępuje ruchów, a dzięki 3 war-
stwowej membranie oddychającej, zapewnia doskonałą 
ochronę przed przemakaniem, wiatrem 
oraz podwyższony komfort użytkowania.
Podwyższona stójka na górze i ściągacz 
na dole, gwarantują jeszcze większą szczelność 
podczas wiatru i chłodu. 
Dół kurtki ze ściągaczem 3 kieszenie zewnętrzne, 
zamykane na wodoszczelne ekspresy 
(1 z przodu i 2 boczne)

na zamówienie
z odpinanym 

kapturemPŁ-023
Kurtka Softshell 

Materiał wierzchni: 100% poliester. Warstwa środkowa: oddychająca membrana
Podszewka: polar, Wiatroszczelność, Wodoodporność – 10000 mm
Oddychalność - 3000 gr.Dostępne rozmiary: S-3XL. Dostępne kolory: czarny, szary, 
niebieski, czerwony ( inne na zamówienie )
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LA-024 
Czapka dziana  
ostrzegawcza 

Czapka dziana wykonana w 100%  
z poliakrylu. Występuje w dwóch 
kolorach neonowym 
pomarańczowym i neonowym żółtym. 

LA-034  
Kurtka Softshel   
srebrna, odblaskowa 

Materiał zewnętrznej części kurtki 
wykonany jest z szarego melanżu 
z odblaskowymi dodatkami dzięki czemu 
jesteśmy bezpieczni nawet po zmroku

LA-0017
Kurtka Softshel   
ostrzegawcza, dwukolorowa 

Nowoczesny, dwukolorowy softshell o podwyż-
szonej widoczności z wysokiej jakości 5 centyme-
trowymi odblaskowymi paskami termo trans-
ferowanymi wokół tułowia, rękawów i ramion. 
Posiada odpinane rękawy. Rozmiary S-4XL 

LA-025   
Kurtka Softshel   
ocieplana, dwukolorowa 

Nowoczesny, dwukolorowy softshell o pod-
wyższonej widoczności z wysokiej jakości 5 
centymetrowymi odblaskowymi paskami termo 
transferowanymi wokół tułowia, rękawów i 
ramion. Posiada kaptur i dodatkową podszewkę 
ocieplającą. Rozmiary S-4XL 

LA-008  
Kurtka Softshel   
odblaskowa 

Lekka kurtka softshellowa z odpinanymi 
rękawami. Idealna na pogody przej-
ściowe – wiatroszczelna i oddychająca. 
Pasy odblaskowe zwiększają widocz-
ność i bezpieczeństwo podczas pracy. 
Rozmiary S-4XL

LA-009  
Kurtka zimowa 
4w1 

Zimowa kurtka z odpinaną podpinką, 
która ma odpinane rękawy, każdą z 
warstw można nosić osobno lub całość 
razem. Wiatroszczelna, wodoodporna, 
kurtka zewnętrzna może być również 
używana jako kurtka przeciwdeszczowa. 
Rozmiary S-4XL

LA-023  
Kurtka zimowa 
3w1 

Praktyczna kurtka odblaskowa z odpina-
nym polarem typu softshell. Wierzchnia 
warstwa wodo-wiatroszczelna. We-
wnętrzna warstwa ciepła i oddychają-
ca, można je nosić razem lub oddzielnie. 
Rozmiary S-4XL.

dzień noc

kolory dostępne na specjalne zamówienie
LA-001
Kurtka pilotka 
granatowa, czarna, 
czarno-szara

Długa kurtka o podwyższonej widoczności.
Podwójne taśmy odblaskowe na torsie i ręka-
wach. Kaptur (wyposażony w sznurek ściągają-
cy) chowany w kołnierz, 1 kieszeń wewnętrzna, 
6 zapinanych kieszeni zewnętrznych, ściągacz 
w pasie.Tkanina: 100% Oxford nylon, podszewka 
100% poliester, ocieplina 100% włókno 
poliestrowe

KU-026
Kurtka Parka odblaskowa 

Ocieplane ogrodniczki robocze o podwyż-
szonej widoczności wyposażone w liczne 
kieszenie.Podwójna taśma odblaskowa na 
nogawkach + jedna wkoło pasa. Regulacja 
tęgości. Suwak na dole nogawki umożliwia-
jący zakładanie przez buty i szczelne opięcie 
cholewki.

LA-003
Ogrodniczki odblaskowe
ocieplane Kurtka z podpinką oraz odpinanym kołnierzem 

z syntetycznego futra. Z odpinanymi rękawami, podszew-
ką termiczną w rękawach, dwukierunkowym zamkiem 
błyskawicznym, chowanym kapturem ze ściągaczem 
w pasie i na rękawach. 7 kieszeni:jedna w środku, pięć 
z przodu, jedna na rękawie plus kieszeń na długopisy, 
znajdująca się także na rękawie.Spełnia normy EN471 
+ EN343 Podpinka: polar (70% poliester, 30% polyakryl)
Wierzch: 100% nylon Oxford – High Visibility

LA-002
Kurtka pilotka odblaskowa 

Wodoodporna kurtka z podpinką 
oraz odpinanym kołnierzem 
z syntetycznego futra. 
Z odpinanymi rękawami, podszewką
termiczną w rękawach, dwukierun-
kowym zamkiem błyskawicznym, 
chowanym kapturem, ze ściągaczem 
w pasie i na rękawach. 
7 kieszeni: jedna w środku, 
pięć z przodu, jedna na rękawie plus 
kieszeń na długopisy znajdująca się 
także na rękawie.
Podpinka: polar (70% poliester, 30% 
akryl)
Wierzch: Beaver Nylon (40% poliamid, 
60% bawełna)
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AS-203 
Zarękawki

Wykonane z polietylenu
zakończone gumkami po obu stronach
dostępne kolory: niebieski, biały
dopuszczone do przemysłu spożywczego
pakowane po 100 sztuk

AS-196  
Czepek DM02

Wykonany z włókniny,
składane na płasko
dopuszczone do przemysłu 
spożywczego
Pakowane po 100 szt

AS-204 
Maseczki DK01GT

Wykonane z trójwarstwowej 
włókniny polipropylenowej na gumkę 
przepuszczają powietrze nieprzeszkadzając 
w oddychaniusą odporne na przesiąkanie 
i hipoalergiczne kolor: zielony. Pakowane po 50 szt

AS-205 
Rękawice foliowe

Wykonane z folii polietylenowej
pakowane po 100 szt

AS-194 
Kombinezon DC03

Wykonane z włókniny 
polipropylenowej zapinane 
na suwak. Wyposażony w kaptur,
rękawy i nogawki zakończone gumkami. 
Dostępne kolory: biały i granatowy

AS-202 
Ochraniacze 
na buty DF01-16 

Wykonane z polietylenu
pakowane po 100 szt
dostępne kolory: niebieski i biały

AS-195  
Czepki 
jednorazowe  DM-01 

Wykonane z flizeliny polipropylenowej, 
rozmiar uniwersalny. Dostępne kolory: biały, 
niebieski, zielony, żółty, czerwony. 100 sztuk 
w opakowaniu. Składane w harmonijkę.

AS-201 
Fartuch foliowy  
Ewa

Wykonany z folii PE
chroni przed zabrudzeniami
dostępny kolor: biały
dopuszczone do przemysłu 
spożywczego

Wykonany z włókniny, zapinany 
na napy. Dopuszczony 
do przemysłu spożywczego

AS-199  
Fartuch  
włókninowy

AS-207 
Zestaw VPACK1 
jednorazowy

W skład zestawu wchodzą:
fartuch ochronny, ochraniacze na buty, 
czepek, maseczka
Przeznaczone są głównie dla osób 
z zewnątrz wizytujących zakłady produkcyjne

Zestaw jednorazowy VPACK1

AT-558
Kombinezon 
Microgard 1500 

Wykonany z dwuwarstwowego 
polipropylenu, który polepsza 
odporność na rozdarcie 
i przekłucia. Zapewnia ochronę przed 
niebezpiecznymi cząsteczkami i pyłami

AT-491
Kombinezon 
Microgard 2000 

Wykonany z mikroporowatej 
tkaniny PE. Zapewnia wysoki 
poziom ochrony przed cieczami
Posiada wysoki poziom 
oddychalności

AT-662
Kombinezon 
Microgard 2500 

Antystatyczny
Efektywna ochrona przed 
cieczami i cząstkami
Przepuszcza powietrze

AT-492
Kombinezon 
Microgard 3000 

Wielowarstwowy materiał ochronny
Bardzo dobra ochrona przed skon-
centrowanymi chemikaliami, 
nieorganicznymi i biologicznymi 
niebezpieczeństwami

AT-168
Kombinezon  
Tyvek PRO-TECH 

Wykonany z oddychającego 
materiału chroniącego przed 
cząstkami, pyłem i cieczami
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GA-016
Mucha kelnerska

Klasyczna muszka, mocowana 
elastyczna gumką.
Kolory: Czarny, Burgund

GA-017
Krawat

Wzór klasyczny.
Kolory: Czarny, Burgund

GA-019
Fartuch kelnerski 
długi

Duża kieszeń z przodu, podzielona 
na dwie części. Wiązany na wysokości pasa, umożliwia-
jąc regulację jego szerokości. Skład: 65% poliester, 35% 
bawełna. Rozmiar: Uniwersalny

GA-018
Zapaska kelnerska

Krótki fartuch Duża kieszeń z przodu, 
podzielona na dwie części.
Wiązany na wysokości pasa, umożli-
wiając regulację jego szerokości.
Skład: 65% Poliester, 35% Bawełna

Koszula kucharska 
krótki rękaw

Zapinana na guziki, Kieszeń z przodu
Skład: 65% Poliester, 35% Bawełna
Gramatura:195 g/m2, 
Rozmiary:50-70

GA-003GA-001
Bluza kucharska  
długi rękaw

Zapinana na guziki Kieszeń z przodu
Skład: 65% Poliester, 35% Bawełna
Gramatura: 220 g/m2, Rozmiary: 50-70

GA-015
Koszula damska

Skład: 65% Poliester, 35% Bawełna
Gramatura: 195 g/m2, 
Rozmiary: 36-50
Kolory:biały, czarny, burgund GA-005

Spodnie białe

Spodnie z dwiema kieszeniami przodu
Guma w pasie. Skład 50% poliester 50% 
bawełna
Gramatura 205 gr / m2

GA-009
Spodnie damskie 
do restauracji

Spodnie z dwiema kieszeniami 
z przodu. Dodatkowa mała kieszeń 
w pasie Zapinane na ekspres i guzik
Skład: 65% poliester, 35% bawełna, 
Gramatura: 215 g/m2

Rozmiary: 36-48

GA-010
Spodnie męskie  
do restauracji

Spodnie z dwiema kieszeniami 
z przodu Dodatkowa mała 
kieszeń w pasie
Zapinane na ekspres i guzik
Skład: 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura: 215 g/m2

Rozmiary: 38-60

GA-013
Koszula kelnerska  
krótki rękaw

Kieszeń z przodu. Skład: 65% Poliester, 
35% Bawełna Gramatura: 195 g/m2 
Rozmiary: 38-48
Kolory: biały,czarny,niebieski 

GA-014
Koszula kelnerska 
długi rękaw

Kieszeń z przodu Skład: 65% Poliester, 
35%  Bawełna , Gramatura: 195 g/m2

Rozmiary: 38-48
Kolory: biały,czarny,niebieski 
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Odzież dla gastronomii 
i hotelarstwa

Odzież dla gastronomii 
i hotelarstwasince 1989® since 1989®

Obuwie gastronomiczne Obuwie antybakteryjne

www.korczak.com.pl  www.korczak.com.pl  korczak@korczak.com.pl korczak@korczak.com.pltel: 42 215 64 69 tel: 42 215 64 69

OB-008 
Drewniaki

Cholewka skórzana połączona 
z drewnianą podeszwą 
antypoślizgową, 
podklejona gumą
Przeznaczone do prac 
w stołówkach, szpitalach, 
hotelach itp.
Spełnia normy EN ISO 20347:2004
Rozmiary 36-40 damskie, 41-47 męskie

TR-063
Klapki skórzane 
damskie/męskie

Wierzch z 3 skórzanych pasków o regulowanej tęgości
Bieżnik antypoślizgowy
przeznaczone do prac w stołówkach, szpitalach, 
hotelach, oraz do użytku osobistego
Spełnia normy EN ISO 20347:2004
Kolor: biały
Rozmiary: damskie 36-41, 
męskie 40-46

PC-019
Klapki skórzane 
damskie/męskie

Cholewka skórzana, przyszywana ręcznie do spodu 
poliuretanowego, który jest lekki, wytrzymały i przyjemny 
dla stopy. Bieżnik antypoślizgowy
Regulowana tęgość cholewki
Przeznaczony do prac w stołówkach, szpitalach, 
hotelach oraz do użytku osobistego
Spełnia normy EN ISO 20347:2004
Kolory: biały, czarny, brązowy, niebieski
Rozmiary: 36 – 41 damskie , 40-46 męskie

PC-031
Klapki skórzane 
z paskiem na piętę
damskie/męskie

Cholewka skórzana, przyszywana ręcznie do spodu poliuretano-
wego, który jest lekki, wytrzymały i przyjemny dla stopy
Bieżnik antypoślizgowy, pasek na piętę podtrzymujący stopę.
Regulowana tęgość cholewki
Przeznaczony do prac w stołówkach, szpitalach, 
hotelach oraz do użytku osobistego
Spełnia normy EN ISO 20347:2004
Kolory: biały, czarny, brązowy
Rozmiary: 36 – 41 damskie,  40-46 męskie

PA-010
Panter Butiro S2

Bardzo wytrzymała i dobrze oddychająca mikrofibra 
Ergonomiczne, dopasowują się do stopy, zapewniając 
niespotykane uczucie wygody i giętkości, bez ucisków 
Antypoślizgowe, antybakteryjne podeszwy z PU+TPU
Właściwości przeciwtłuszczowe, łatwe do czyszczenia 
Podeszwa antystatyczna, wytrzymała na zużycie 
Bez sznurówek, wciągane. Miękkie wypełnienie 
przeciwdziałające otarciom. Wyposażone w podnosek 
kompozytowy i podeszwę bakteriobójczą. Rozmiary: 35-48

PA-011
Panter Canela S2

Bardzo wytrzymała i dobrze oddychająca 
mikrofibra 
Ergonomiczne, dopasowują się do stopy, 
zapewniając niespotykane uczucie wygody 
i giętkości, bez ucisków 
Antypoślizgowe, antybakteryjne podeszwy 
z PU+TPU. Właściwości przeciwtłuszczowe, łatwe 
do czyszczenia 
Podeszwa antystatyczna, wytrzymała na zużycie 
Bez sznurówek, wciągane
Miękkie wypełnienie przeciwdziałające otarciom.
Wyposażone w podnosek kompozytowy i podeszwę 
bakteriobójczą. Rozmiary: 35-48

PC-240
Panter Zagros Blanco 
O2/S2

Bardzo wytrzymała i dobrze oddychająca mikrofibra 
Ergonomiczne, dopasowują się do stopy, zapewniając niespotykane uczucie wygody i giętkości, bez ucisków 
antypoślizgowe podeszwy z PU. Podeszwa antystatyczna, wytrzymała na zużycie . Bez sznurówek, wciągane, 
zapinane na elastyczny rzep. Miękkie wypełnienie przeciwdziałające otarciom.
Wyposażone w podnosek kompozytowy i podeszwę 
bakteriobójczą. Rozmiary: 34-48

PC-011
Klapki skórzane  
w kwiatki

Cholewka skórzana, przyszywana ręcznie do spodu 
poliuretanowego, który jest lekki, wytrzymały i przyjemny 
dla stopy.Bieżnik antypoślizgowy
Regulowana tęgość cholewki
Przeznaczony do prac w stołówkach, szpitalach, hotelach 
oraz do użytku osobistego. Kolory: biały, czarny, brązowy
Spełnia normy EN ISO 20347:2004
Rozmiary:
36 – 41 damskie,40-46 męskie
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i hotelarstwa
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dla piekarni

Seria Korczak Fartuchy

www.korczak.com.pl  www.korczak.com.pl  korczak@korczak.com.pl korczak@korczak.com.pltel: 42 215 64 69 tel: 42 215 64 69

100% bawełna, 155 g/m2 
Bluzka w serek, spodnie na ekspres 
z guzikami po bokach

UB-018
Ubranie piekarnicze

KR-008
Czapka Ptyś

CZ-020
Czapka Bandamka

KR-014
Czepek siatkowy

KR-005
Furażerka

KR-002
Czepek siatkowy 
z daszkiem

KR-006
Daszki

KR-013
Czapka tynkarska

UB-107
Bluza piekarnicza
bawełniana

100% bawełna, 155 g/m2. 
Bluzka w serek

UB-028
Spodnie bawełniane
białe

100% bawełna, 155 g/m2. 
Spodnie na ekspres 
z guzikami po bokach

FA-006
Fartuch damski 
bez rękawów

FA-006
Fartuch damski 
bez rękawów , paski

FA-008

FA-026
Fartuch damski 
krótki rękaw

65% poliester 35% bawełna 185 gr/m2

Taliowany, kolorowe lamówki
Dwie dolne kieszenie wpuszczane

FA-018
Fartuch damski 
długi rękaw

65% poliester 35% bawełna 185 gr/m2

Taliowany, długość do połowy uda
Dwie kieszenie dolne i jedna górna

FA-014
Fartuch damski 
Stylon, rękaw 3/4

100% poliamid. Krój rozszerzany u dołu
Długość ¾
Dwie kieszenie dolne i jedna górna
Lamowany dookoła

FA-025
Fartuch damski 
przedni,elanobawełna

65% poliester 35% bawełna 
245 gr/m2 Wiązany z tyłu
Zakładany przez głowę
Długość przed kolana

FA-002
Fartuch damski 
bawełna

100% bawełna 155 gr/m2

Prosty krój. Dwie kieszenie dolne 
i jedna górna. W pasie z tyłu pasek 
regulujący szerokość

FA-019
Fartuch męski 
bawełna

100% bawełna 155 gr/m2

Prosty krój. Dwie kieszenie dolne 
i jedna górna. W pasie z tyłu pasek 
regulujący szerokość

65% poliester 35% bawełna 245 
gr/m2. Zakładany przez głowę. 
Wiązany z tyłu
Dwie kieszenie dolne dwuko-
lorowe

65% poliester 35% bawełna 
185 gr/m2. Wiązany z tyłu
Lamowany dookoła
Z przodu kieszeń
Zakładany przez głowę

FA-003
Fartuch damski 
Stylon, kolor

100% poliamid
Prosty krój. Dwie kieszenie dolne 
i jedna górna
W pasie z tyłu regulacja szerokości

FA-011
Fartuch damski 
sklepowy

100% poliamid
Zakładany przez głowę,
Wiązany po bokach
Duża kieszeń z przodu

FA-031
Zapaska 
Elanobawełna

65% poliester 35% bawełna 
185 gr/m2

Długość przed kolana
Wiązana z tyłu

FA-004
Fartuch wodoodporny
zwykły / wzmocniony

Wykonany ze skaju. Zakładany przez głowę, 
wiązany z tyłu. Wersja wzmocniona FA-008
posiada dodatkową warstwę tkaniny z 
przodu.

100% bawełna tkanina: 65% poliester, 35% bawełna, 
siatka: 100% poliester

tkanina: 65% poliester, 35% bawełna, 
siatka: 100% poliester

100% bawełna

65% poliester, 35% bawełna

65% poliester, 35% bawełna 65% poliester, 35% bawełna

Możliwość 
personalizacji 

wzorów

Możliwość 
personalizacji 

wzorów
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KLASY OCHRONNE:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

225

232

240

247

255

262

270

277

285

292

300

307

315

322

Buty- rozmiary i oznaczenia

O2 – Obuwie zawodowe wyposażone 
w zabudowaną piętę, posiadające właściwości 
antyelektrostatyczne i absorbujące energię w 
części piętowej

S1 – Obuwie ochronne do profesjonalnego użyt-
ku, ze stalowym/kompozytowym podnoskiem 
ochronnym, przetestowana pod kątem ochrony 
palców na uderzenia z energia 200J. Właściwo-
ści antyelektrostatyczne, absorpcja energii w 
części piętowej i zabudowana pięta

S1P - S1 + wkładka antyprzebiciowa

S2 – S1 + wierzch z materiału odpornego na prze-
puszczanie i absorpcję wody

S3 – S2 + wkładka antyprzebiciowa i podeszwa 
antypoślizgowa

S4 – S1 + podwyższana cholewka i nieprzemakal-
ność

S5 – S4 + wkładka antyprzebiciowa

Obuwie robocze i ochronnesince 1989® since 1989®

Tabela rozmiarów butów

Seria Korczak

www.korczak.com.pl  www.korczak.com.pl  korczak@korczak.com.pl korczak@korczak.com.pltel: 42 215 64 69 tel: 42 215 64 69

Obuwie antyelektrostatyczne. Tęgość: 1 tęgość W
Materiał wierzchni: wysokiej jakości skóra licowa. 
Wykończenie wewnątrz: podszewka KOMFORT
Wkładka: ORTOPEDIC EVA WENTYLOWANA. Podeszwa zewnętrzna: PU o podwójnej gęstości
Podeszwa środkowa: Spieniony poliuretan. Podwójny SHOCK ABSORBER
Odporność : oleje, benzyna, rozpuszczalniki organiczne. Podnosek stalowy: Odporność na uderzenie 
200 J
Wkładka antyprzebiciowa: Odporność na przebicie 11 00 N. Elementy odblaskowe: 3M
Rozmiary: Fr 39 – 47 / UK 6 – 1 2. Certyfikat w/g normy europejskiej: EN ISO 20345: 2011

PC-237
Trzewiki Strong Wz 760 O2 

PC-236
Trzewiki Strong  Wz 860 S2  

PC-241
Trzewiki Strong  Wz 861 S3   

PC-032
Półbuty HARD  Wz 864 S2

PC-033
Półbuty HARD  Wz 865 S3

PC-216
Sandał Hard Wz 867 S1P

Wyprodukowane dla Korczak
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PC-202
Asfalto

Trzewik przeznaczony dla osób pracujących 
przy kładzeniu asfaltu. Podeszwa odporna na 
temperatury do 300OC i brak bieżnika umoż-
liwiają bezpieczne chodzenie po rozgrzanej 
powierzchni.
Rozmiary: 36-47

PA-015
Kierowniczy Z620 SFT S2

Elegancki półbut z podnoskiem, wykonany z 
wysokogatunkowej skóry przeznaczony dla kadr 
kierowniczych, inspektorów itp. w miejscach w 
których wymagane jest obuwie bezpieczne.
Rozmiary: 37-46

Obuwie robocze i ochronneObuwie robocze i ochronnesince 1989® since 1989®

Seria KorczakObuwie firmy Panter

podnosek kompozytowy + tekstylna wkładka antyprzebiciowa

OBUWIE  SPECJALISTYCZNE

Obuwie firmy Panter

www.korczak.com.pl  www.korczak.com.pl  korczak@korczak.com.pl korczak@korczak.com.pltel: 42 215 64 69 tel: 42 215 64 69

tabelq 
rozmiarów
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PA-006
Trzewik Silex Link S3

Trzewik roboczy ogólnego zastosowania, 
o szerokim profilu stopy. Wykonany ze skóry 
i oddychających materiałów.
Podeszwa o wysokiej rezystancji elektrycznej
Podeszwa z PU posiada właściwości olejoodporne, 
antypoślizgowe oraz antystatyczne. Rozmiary: 34-48

PA-012
Sandał Atlantis Link S1P

Sandał roboczy ogólnego zastosowania, 
o szerokim profilu stopy. Wykonany 
ze skóry i oddychających materiałów.
Podeszwa z PU posiada właściwości 
olejoodporne, antypoślizgowe 
oraz antystatyczne. Rozmiary: 34-48

PA-013
Półbut Diamante Link S3

Półbut roboczy ogólnego zastosowania, 
o szerokim profilu stopy.
Wykonany ze skóry z wstawkami tekstylnymi.
Podeszwa z PU posiada właściwości olejood-
porne, antypoślizgowe oraz antystatyczne.
Rozmiary: 34-48

 PA-014
Trzewik spawalniczy 
Fragua Link

Trzewik roboczy ogólnego zastosowania, 
o szerokim profilu stopy.Wykonany ze skóry. 
Szeroka osłona śródstopia zapinana na pasek 
chroni przed odpryskami gorącego metalu i iskrami.
Podeszwa z PU posiada właściwości olejoodporne, 
antypoślizgowe oraz antystatyczne.
Rozmiary: 34-48

Pełna oferta ? 

 Pytaj o oddzielny 

katalog

PC-213
Texas Plus S1P Beige

Dobrze oddychające dzięki połączeniu 
skóry i przewiewnej siatki. 
Posiada zalety obuwia trekingowego:  
elastyczność, lekkość i wytrzymałość.
Rozmiary: 36-48

PA-026 
Panter Diamante
Velcro Link S3 

Ergonomiczny, elastyczny i lekki but 
ochronny o nowoczesnym wyglądzie 
i regulowanym systemie zapinania 
za pomocą rzepa. Rozmiary: 34-48
Spełnia Normy: EN ISO 20345

PA-027  
Panter EOS Link 
S1P

Ergonomiczny, elastyczny i lekki but ochronny o nowoczesnym wyglądzie i systemie 
zapinania za pomocą sznurowadeł. Perforacje po bokach poprawiają przepływ 
powietrza. Poziom Ochrony: S1P
Rozmiary: 34-48
Spełnia Normy: EN ISO 20345

PA-030   
Panter Argos S3 

Półbut roboczy w sportowym stylu.
Wykonany z nowoczesnej tkaniny o wysokiej wy-
trzymałości z elastycznym wzmocnieniem na bazie 
poliuretanu.
Poziom ochrony S1P. Rozmiary 36-48
Spełniają normy: EN ISO 20345
Dostępne kolory: Hi-Vis Żółty, Hi-Vis Pomarańczowy

PA-0005   
Panter Forza 
Sporty S3 ESD

Ultra wytrzymałe obuwie ochronne o nowocze-
snym sportowym designie.  Oddychająca i wodo-
odporna nowa tkanina ARMOTEX. Bardzo wysoka 
odporność na ścieranie i rozdarcia. Podeszwa 
wykonana z lekkiego, elastycznego i wytrzyma-
łego PU.  Super lekki, ergonomiczny aluminiowy 
podnosek odporny na uderzenia 200J. Elastyczna 
i lekka wkładka antyprzebiciowa 1100N.

PC-214
Grafito Plus S1P Beige

Dobrze oddychające dzięki połączeniu 
skóry i przewiewnej siatki. 
Posiada zalety obuwia trekingowego:  
elastyczność, lekkość i wytrzymałość.
Rozmiary: 36-48

PA-023
Pandion S1P

Lekki i wygodny but roboczy ze skóry zamszo-
wej, z tekstylnymi wstawkami umożliwiającymi 
stopie oddychanie. Bardzo elastyczna podeszwa 
zwiększa komfort użytkownika. Rozmiary: 25-48

 TR-007
Fragua Totale S3

Trzewik spawalniczy wyposażony 
w dodatkową osłonę wierzchu stopy. 
Podeszwa olejoodporna, antystatyczna, 
odporna na temperatury do 300OC
Rozmiary: 35-48

Dostępne 
również 

w wersji O2 
bez podnoska
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Seria Master
Trzewiki      model 700

Sandały     model 720

Półbuty      model 710

PC-178
PC-144
PC-199

tabela
rozmiarów
str. 49

Obuwie robocze i ochronneObuwie robocze i ochronnesince 1989® since 1989®

Obuwie firmy Gardia- zawodoweObuwie firmy Gardia- bezpieczne

www.korczak.com.pl  www.korczak.com.pl  korczak@korczak.com.pl korczak@korczak.com.pltel: 42 215 64 69 tel: 42 215 64 69

EN ISO 20347:2012 OB SRC FO E CI HRO 
rozmiary 36 - 48

OB-012
Skórofilce model 60

Seria Master charakterystyka:
Antyelektrostatyczne, chroni przed poślizgiem w klasie SRC
Lekkie i elastyczne, podeszwa z dwuwarstwowego 
poliuretanu PU/PU
Cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim 
kołnierzem. Boczna perforacja poprawiająca 
mikroklimat wnętrza obuwia
Podszewki z materiałów zapewniających komfort 
użytkowania
Język miechowy zabezpieczający przed przedostawaniem 
się sypkich materiałów do wnętrza obuwia profilowane 
wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach 
higienicznych, 
Rozmiary: 39 - 47

PC-232
Sztyblety, model 87

EN ISO 20345:2011 SB SRC FO E HRO
rozmiary 36 - 50

PC-103
Trzewiki King model 45Z

EN ISO 20347:2012 OB SRC E FO HRO
rozmiary 36 - 51

Pełna oferta ? 

 Pytaj o oddzielny 

katalog
TR-078
Skórofilce, model 427

PN-77/0-91030
higroskopijna wyściółka , 
rozmiary 36 - 48

TR-012
Trzewiki Winter, model 702

EN ISO 20347:2012 O2 SRC FO CI
rozmiary 39 - 47

EN ISO 20347:2012 OB SRC FO E CI HRO
rozmiary 36 - 48

PC-118
Trzewiki, model 73

Seria Grand charakterystyka:
Z metalowym podnoskiem, antyelektrostatyczne
Chroni przed poślizgiem w klasie SRC, 
Lekkie i elastyczne
Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU
Cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim 
kołnierzem
Podszewki z materiałów zapewniających komfort 
użytkowania
Język miechowy zabezpieczający przed 
przedostawaniem się sypkich materiałów 
do wnętrza obuwia 
Profilowane wyściółki z perforacją 
o wysokich właściwościach higienicznych, 
Rozmiary 39 - 47

PC-251
Trzewiki Orion, model 840

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Wyposażone w wstawki wykonane 
z oddychającej dzianiny 
dystansowej AIRNET SPACER.
Podnosek kompozytowy, rozmiary: 39 - 47

OBUWIE GARDIA 
charakterystyka:

z metalowym podnoskiem, 
połączenie podeszwy 

z cholewką klejone oraz 
wzmocnione 

szyciem bocznym
chroni przed poślizgiem 

w klasie SRC

TR-085
Trzewiki spawalnicze, 
Doker model 851TO

Podeszwa z gumy odpornej na oleje, kwasy, 
ługi, roztwory amoniaku, n-heptanu i tempe-
raturę do 300oC,  EN ISO 20345:2011 SB SRC 
FO E HRO
rozmiary: 36 - 50

TR-124
Trzewiki, model 823

Podeszwa z gumy odpornej na oleje, 
kwasy, ługi, roztwory amoniaku, n-heptanu 
i temperaturę do 300oC EN ISO 20345:2011 
SB SRC FO WRU E HRO
rozmiary 39 - 47

Seria Grand
Trzewiki P  model 801

Trzewiki     model 800

Sandały    model 820

Półbuty P  model 811

Półbuty     model 810

PC-224
PC-180
PC-231
PC-229
PC-198

Seria Grand P 
Wyposażone w płytkę 

antyprzebiciową

PC-223
Trzewiki Igloo, model 802

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
rozmiary 39 - 47

PC-194
Trzewiki ocieplane, 
model 891OC

Podeszwa z gumy odpornej na oleje, kwasy, ługi, 
roztwory amoniaku, n-heptanu i temperaturę do 
300oC EN ISO 20345:2011 SB SRC FO WRU E CI HRO, 
rozmiary: 36 - 48
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Obuwie robocze i ochronneObuwie robocze i ochronnesince 1989® since 1989®

Buty przemysłowe - spożywcze

Wkłady do butów 

Spodnie wędkarskie, Wodery

Gumowce

Gumowce piankowe, Gumofilce

www.korczak.com.pl  www.korczak.com.pl  korczak@korczak.com.pl korczak@korczak.com.pltel: 42 215 64 69 tel: 42 215 64 69

BA-068
Chodaki Cloak
białe

Wykonane z super lekkiej pianki EVA
Elastyczne i wygodne
Odporne na poślizg, wodoodporne
Przeznaczone m. In. dla przemysłu 
spożywczego. Rozmiary: 36-46

OB-019
Chodaki EVA

Wykonane z super lekkiej pianki EVA
Elastyczne, wygodne, odporne 
na poślizg i wodę
Przeznaczone m. In. dla ogrodnictwa, rolnictwa.
Kolory: zielony, granatowy, rozmiary: 36-46

OB-002
Buty spożywcze
damskie    męskie

PC-014

Obuwie wykonane z tworzywa PCV, 
modyfikowanego kauczukiem 
nitrylowym, środek tekstylny
Przeznaczone do przemysłu 
spożywczego. Długość do połowy 
łydki. Rozmiary damskie:  36-42
Rozmiary męskie:  39-46

OB-006
Buty męskie
kwaso-ługo odporne

Spód wykonany z PCV modyfiko-
wanego kauczukiem nitrylowym 
– odporne chemicznie. Niebie-
ska podeszwa antypoślizgowa i 
olejoodporna.
Rozmiary: 39-46

PC-203 
Buty gumowe S5 

Obuwie bezpieczne, wysokie, 
wykonane z PCV ze stalową wkładką 
antyprzebiciową i podnoskiem 
spełniające wymagania S5
Dostępne w kolorach czarnym 
i zielonym
Rozmiary: 38-47

TR-022 
Wkłady do butów 
docieplające

Wykonane z filcu o doskonałych 
właściwościach ocieplających i 
termoizolacyjnych
doskonałe jako wkłady do butów 
gumowych, rozmiary 39-46

HI-013 
Wkładki do butów 
filcowe

Wykonane z filcu
Doskonale izolują od zimna
Dopasowują się do kształtu stopy
Rozmiary 38- 47

PC-183 
Wkładki do butów 
Adam

Posiadają właściwości ortopedyczne 
doskonale dopasowane do stopy
Znakomita wentylacja
Kolor czarny, rozmiary 39-47

IN-395 
Wkładki do butów 
alutermiczne

Wykonane z trzech warstw: filcu, 
pianki i folii alutermicznej
Zapewniają najwyższy stopień izolacji 
stopy od zimnego i wilgotnego 
podłoża. Rozmiary: 38-47

HI-000007 
Wkładki do butów 
polar na latexie

Wkładka wykonana z dwóch warstw: 
perforowanego lateksu i polaru.
Lateks zawiera włókno z aktywnym 
węglem pochłaniającym nieprzyjemne 
zapachy, zapewniając uczucie świeżości.

HI-000008 
Wkładki do butów 
comfort sport 

COCCINE SPORT COMFORT – Wkładka 
dla relaksu stóp. Zalecana do stóp z 
problemami zdrowotnymi, w tym dla stóp 
wrażliwych

PC-080
Gumowce PCV S4
z podnoskiem, białe

OB-021
Gumowce 
ze ściągaczem

Wykonane z PCV z doszytym mankietem 
z tkaniny wodoodpornej, ściąganym na 
sznurek. Kolor czarny, Rozmiary 39-46

OB-004
Buty gumowe 
damskie/męskie

Wykonane z PCV, Wodoodporne
Długość do połowy łydki
Kolor czarny, Rozmiary 39-46

PC-030 
Buty gumowe 
Stomil

PC-012
Buty lekkie       Buty lekkie
męskie   damskie

PC-197

Super lekkie kalosze wykonane z materiału 
EVA z wyjmowanym ocieplaczem zapew-
niającym komfort termiczny do 30 OC
rozmiary 36-46, długość do połowy łydki

OB-003
Gumofilce Stomil

Wykonane z gumy, kołnierz z filcu, 
wyłożone włókniną
rozmiary 39-47

PC-129
Buty lekkie 
długie

Super lekkie kalosze wykonane 
z materiału EVA z wyjmowanym 
ocieplaczem zapewniającym 
komfort termiczny do 30 OC
rozmiary 36-46, długość do kolan

PC-036
Gumofilce PCV

Wykonane z PCV, podszewka 
z włókniny
rozmiary 39-46

OB-007
Buty męskie
rybackie

Wierzch i spód wykonane 
z gumy, w środku wyścielone 
bawełną
rozmiary 39-47

PC-013
Buty męskie
rybackie, kombinezon

Wierzch i spód wykonane z gumy, 
wyścielone w środku bawełną
Zapinane na szelki z regulacją
rozmiary 39-47

Dostępne w wersji 

antypoślizgowej 

TR-143
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Rękawice robocze i ochronneRękawice robocze i ochronnesince 1989® since 1989®

Rękawice skórzane - na bazie skóry koziej Rękawice skórzane - na bazie skóry koziej

Rękawice wzmacniane skórą

Rękawice ocieplane

www.korczak.com.pl  www.korczak.com.pl  korczak@korczak.com.pl korczak@korczak.com.pltel: 42 215 64 69 tel: 42 215 64 69

RE-182
Wykonane z miękkiej, 
licowej skóry koziej
Wierzch z mocnej, elastycznej 
tkaniny zapięcie na rzep
Dopasowana rękawica do prac 
wymagających precyzji
Rozmiar 8, 10, Kategoria II, poziomy 
ochrony wg. EN:388: 2-3-2-1

RE-206
Wykonane z miękkiej, licowej skóry 
koziej. Wierzch tkaniny poliestrowej, 
z wyściółką
Mankiet z taśmy gumowej, zapinany 
na rzep
Rozmiar 9- 11, Kategoria II, poziomy 
ochrony wg. EN:388: 2-3-2-1

RE-091
Wykonane w całości licowej 
skóry koziej
W mankiecie gumka 
ściągająca
Rozmiar 8- 11, Kategoria II, 
poziomy ochrony 
wg. EN:388: 2-3-2-1

RE-144
Wykonane w całości z licowej 
skóry bawolej. 
W mankiecie gumka ściągająca
Rozmiar 10, Kategoria I

RE-202
Wykonane z miękkiej, 
licowej skóry koziej
Wierzch tkaniny elastycznej 
poliestrowej, z wyściółką z cienkiej 
pianki. Zapinane na rzep
Rozmiar 8, 10, 
Kategoria I

RE-193
Wykonane z miękkiej, 
licowej skóry koziej
Wierzch z tkaniny poliestrowej 
z wyściółką
W mankiecie gumka ściągająca
Rozmiar 8- 10 , Kategoria II, 
poziomy ochrony 
wg. EN:388: 2-3-2-1

RE-179 
Wykonane z miękkiej, licowej skóry 
koziej. Wierzch z elastycznej 
dzianiny bawełnianej
Mankiet z wykończony 
ściągaczem z dzianiny
Rozmiar 8- 11, Kategoria II, poziomy 
ochrony wg. EN:388: 2-3-2-1

RE-178 
Wykonane z miękkiej, 
licowej skóry koziej
Wierzch z elastycznej dzianiny 
bawełnianej
zapięcie na rzep
Rozmiar 8, 10, Kategoria I

RE-177 
Wykonane z miękkiej, licowej skóry koziej
Wierzch z elastycznej dzianiny bawełnianej 
zapięcie na rzep
Dopasowana rękawica do prac 
wymagających precyzji
Rozmiar 6 -11, Kategoria II, 
poziomy ochrony wg. EN:388: 2-3-2-1

RE-064
Rękawica wykonana z elastycznej, oddychającej dzianiny, 
wzmocniona amarą i skórą syntetyczną. Otwarte palce wskazu-
jący, środkowy i kciuk umożliwiają obsługę urządzeń wyposażo-
nych w ekrany dotykowe, pewny chwyt na małych elementach 
oraz zwinność dłoni przy pracach manualnych. Wyposażona 
w języczki osłaniające zgięcie otwartych palców w części 
chwytnej przed otarciem. Ściągacz z dodatkowym 
regulacyjnym rzepem zapewnia dopasowanie i wygodę. 
Dostępna w rozmiarach 8,9,10.

RE-184
Spód - Amara
Wierzch – Forrey, Amara zapięcie na rzep
dodatkowe poduszki wewnątrz dłoni 
zmniejszają ryzyko powstawania 
odcisków. Rozmiar 8, 10 
Kategoria I

RE-185
Wykonane z miękkiej, 
licowej skóry koziej
Wierzch z tkaniny poliestrowo 
bawełnianej. Szeroki, 
usztywniony mankiet
Rozmiar 10, Kategoria II, poziomy 
ochrony wg. EN:388: 2-3-2-1

RE-198
Wykonane grubej dwoiny. 
Część chwytna i palec wskazu-
jący wzmocniona dodatkową 
warstwą skóry.
Wewnątrz wkładka bawełniana
Rozmiar 10, Kategoria I

RE-180
Wykonane z licowej, koziej skóry
Wierzch z dzianiny bawełnianej. 
Wnętrze ocieplone cienkim 
polarem. W mankiecie 
gumka ściągająca
Rozmiar 8,10, Kategoria II, poziomy 
ochrony wg. EN:388: 2-3-2-1

RE-181
Wykonane z licowej, koziej skóry
Wierzch mocnej, elastycznej 
tkaniny poliestrowej. Wnętrze 
ocieplone cienkim polarem. 
W mankiecie gumka ściągająca
Rozmiar 8,10, Kategoria II, 
poziomy ochrony 
wg. EN:388: 2-3-2-1

RE-201
Wykonane z miękkiej, licowej, koziej 
skóry
Wierzch z  tkaniny poliestrowej
Wnętrze ocieplone cienkim polarem
Mankiet zapinany na rzep
Rozmiar 8,10, Kategoria II, 
poziomy ochrony wg. EN:388: 2-3-2-1

RE-056
Rękawice wzmacniane 
skórą bydlęcą

Wypodszewkowane
Część chwytna rękawicy, palec 
wskazujący i kciuk dodatkowo 
wzmacniane skórą
Mankiet z drelichu usztywniony
Rozmiar 10

RE-022B
Rękawice wzmacniane 
skórą licową

Wypodszewkowane
Część chwytna rękawicy, palec 
wskazujący i kciuk dodatkowo 
wzmacniane skórą
Mankiet z drelichu usztywniony
Rozmiar 10

RE-207
Rękawice wykonane w całości 
z licowej skóry koziej, ocieplone 
cienkim polarem
Dostępne w rozmiarach 8-11
Kategoria II, poziomy ochrony 
wg. EN:388: 2-3-2-1

RE-010
Wykonane z miękkiej, licowej skóry koziej, 
dodatkowo ocieplonej polarem.
Wierzch z tkaniny poliestrowo bawełnianej 
w ostrzegawczym kolorze, z odblaskową ‚
lamówką.Szeroki, usztywniony mankiet.
Rozmiar 10, Kategoria II, poziomy ochrony wg. 
EN:388: 2-3-2-1.
Dostępny również wariant bez ocieplenia- RE-008

tabele 
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Rękawice monterskie

RE-216
Rękawice monterskie

Wysokiej jakości rękawice monterskie, 
wykonane z nowoczesnych materiałów. 
Kostki zabezpieczone kompozytową 
osłoną, a palce i wierzch dłoni gumo-
wymi. Wygodny piankowy ściągacz, 
wnętrze dłoni dwoinowe

RE-215
Rękawice monterskie

Wysokiej jakości rękawice monterskie, wykonane z no-
woczesnych materiałów. Wierzch dłoni zabezpieczony 
gumowymi elementami. Wygodny piankowy ściągacz, 
wnętrze dłoni dwoinowe powleczone gumą zapew-
niającą pewny chwyt w każdych warunkach

RE-053
Rękawice powlekane 
lateksem

Rękawice ochronne wykonane 
z poliestru, powlekane lateksem.

Rękawice robocze i ochronneRękawice robocze i ochronnesince 1989® since 1989®

Rękawice bawełniane i powlekaneRękawice bawełniane i powlekane

www.korczak.com.pl  www.korczak.com.pl  korczak@korczak.com.pl korczak@korczak.com.pltel: 42 215 64 69 tel: 42 215 64 69

RE-070
Rękawice nylonowe 
szare

Pokryte gumą nitrylową
Lekka rękawica do prac 
precyzyjnych. Rozmiar 7-10,
Kategoria II, poziomy ochrony 
wg. EN:388: 3-1-2-1-X

RE-030
Rękawice nylonowe 
białe
Pokryte cienką gumą chropowatą
Lekkie, o zwiększonej chwytliwości
Rozmiar 7-10, Kategoria II, 
poziomy ochrony wg. EN:388: 3-1-2-1-X

RE-221
Rękawice 
poliestrowe  czarne

Pokryte cienkim, szorstkim PU
Rozmiar 7-11, Kategoria II, 
poziomy ochrony wg. 
EN:388: 3-1-2-1-X

RE-002
Rękawice dziane 
powlekane „wampirki”
Z dzianiny powlekanej gumą 
od strony chwytnej
Rozmiar uniwersalny

RE-192
Rękawica 
„Power latex”

Wykonana z mocnej, elastycz-
nej dzianiny powlekanej grubą 
warstwą gumy lateksowej

RE-252
Rękawica nylonowa 
powlekana spienionym nitrylem

Rękawice idealnie nadają się 
do precyzyjnych prac, doskona-
le dopasowują się do kształtu 
dłoni. Rękawice są wykonane 
z tkaniny nylonowo-elastanowej 
z powłoką z mikropianki nitry-
lowej.

RE-058
Rękawice powlekane 
„Latex-Gripp”

Wykonane z dzianiny bawełnianej
Powlekane szorstką gumą, dzięki czemu 
zapewniają doskonałą chwytność
Rozmiar 10

RE-072
Rękawice powlekane 
„Super Gripp”

Wykonane z grubej dzianiny pokrytej 
podwójną warstwą wulkanizowanej 
gumy w kolorze pomarańczowym
Zakończone ściągaczem
Wysoka odporność na ścieranie
Rozmiar 10

RE-034
Rękawice Nitrylowe 
lekkie

Wykonane z dzianiny powlekanej 
nitrylem. Zakończone dzianino-
wym ściągaczem. Kategoria II, 
poziomy ochrony wg. EN:388: 
3-1-1-1-X

RE-033
Rękawice nakrapiane 
dziane

Wykonane z dzianiny nakrapianej 
gumą w kolorze żółtym od strony 
chwytnej, Rozmiar 10

RE-005
Rękawice 
mikronakrapiane

Wykonane z dzianiny bawełnianej 
Od strony chwytnej z nakrapianiem 
z gumy białej 
W mankiecie gumka ściągające 
Rozmiary 24-26

RE-003
Rękawice drelichowe 
nakrapiane
Wykonane z drelichu a od strony 
chwytnej nakrapiane 
Z PCV w kolorze czarnym 
zapewniające dobrą chwytność 
Rozmiar 10

RE-031
Rękawice powlekane
Criss-cross
Rękawice wykonane z materiału 
nylonowo – polietylenowego
Dodatkowo powlekane kratką 
przeciwpoślizgową PCV
Bezszwowe Rozmiar 10

RE-208
Rękawice
sztandarowe 

Wykonane z dzianiny bawełnianej
W mankiecie gumka ściągająca
Rozmiary 24-26

RE-001
Rękawice
dwustronnie nakrapiana

Wykonana z szarej, bawełnianej 
dzianiny. Obustronne nakropienie 
zapewnia pewny chwyt podczas 
długiego okresu użytkowania. 
Pakowana po 240 par

RE-018
Rękawice dziane  

Wykonane z dzianiny 
Ze ściągaczem z tej samej dzianiny
Rozmiar 10

Rękawice z grubej, miękkiej dzianiny, 
powleczone gumą, z dodatkową 
wyściółką w środku.
Idealna do pracy w mokrych i zimnych 
warunkach. Rozmiar 10 i 11,
Kategoria II, poziomy 
ochrony wg. EN:388: 2-1-3-2-X

RE-227
Rękawice 
Dragon ocieplane

Dwuwarstwowa i podwójnie powle-
kana rękawica zimowa, w żółtym 
neonowym kolorze. Termoakrylowa 
dzianina pętelkowa wewnątrz, 
gęsto tkany poliester na zewnątrz. 
Powleczenie dwoma warstwami wy-
trzymałego i elastycznego nitrylu o 
chropowatej powierzchni zapewnia 
pewny chwyt.
Dostępna w rozmiarach 9,10,11, 
Kategoria II

RE-251
Rękawice 
ocieplane Solidstar Twin 
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Rękawice spawalnicze Rękawice pszczelarskie

Termoodporne

RE-200
Rękawice
antyprzecięciowe

RE-102
Rękawice
Metalizowane

RE-043
Rękawice
Scorpio

RE-025
Rękawice
Termoizolacyjne  Crusader Flex

Tłumiące drgania

Rękawice robocze i ochronneRękawice robocze i ochronnesince 1989® since 1989®

Rękawice Semperit

Jednorazowe

Rękawice Specjalistyczne

Antyprzecięciowe

www.korczak.com.pl  www.korczak.com.pl  korczak@korczak.com.pl korczak@korczak.com.pltel: 42 215 64 69 tel: 42 215 64 69

Rękawice zabiegowe wykonane 
z nitrylu. Bez dodatku latekstu. 
Dopuszczone do kontaktu z żywnością. 
Bezpudrowe. Kolor niebieski. 
Rozmiary S-L pakowane po 100 szt, 
XL – 90 szt

RE-124
Semperguard
Nitrile Comfort 

Rękawice wykonane z bardzo cienkiego, ale jednocze-
śnie bardzo wytrzymałego na rozdarcie i przetarcie nitrylu. 
Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Bezpudrowe. Kolor 
lawendowo niebieski. 
Rozmiary S-L, pakowane po 200 szt, XL – 180 szt

RE-176
Semperguard 
Nitrile Xtra Lite 

Rękawice wykonane 
z bardzo wytrzymałego nitrylu
Większa odporność dzięki zwiększonej 
grubości. Bez dodatku lateksu
Dopuszczone do kontaktu z żywnością
Bezpudrowe. Rozmiary S-L pakowane 
po 100 szt, XL – 90 szt

RE-112
Semperguard 
Nitrile Xpert 

Rękawice wykonane z naturalnego 
lateksu Delikatnie pudrowane dla 
łatwego zakładania i zdejmowania
Idealnie dopasowują się do kształtu 
dłoni Dopuszczone do kontaktu 
z żywnością. Rozmiary S-L pakowane 
po 100 szt, XL – 90 szt

RE-022
Semperguard
Latex Powdered

Czarny kolor. Bez dodatku lateksu
Dopuszczone do kontaktu 
z żywnością. Bezpudrowe, 
doskonała rozciągliwość 
Rozmiary S-L pakowane po 100 
szt, XL – 90 szt

RE-114
Semperguard 
Nitrile Style Black 

Wysokiej jakości jednorazowe rękawice 
wykonane z grubego, czarnego nitrylu. 
Bezpudrowe, długość 24 cm, 
pakowane po 50 sztuk. Dostępne w 
szerokim zakresie rozmiarów od 7/S do 
12/XXXL. Spełniają wymagania dla 
Kategorii III i normy: EN374-1/-2/-3:2003, 
EN 455-1:200, EN 388:2003

RE-247
Rękawice Gripster 

Rękawice tkaninowe w całości 
powleczone nitrylem, wyścielone 
poliestrem. Zabezpieczają przed 
temperaturą do 180 O C
Odporne na rozcięcie i rozdarcie
Chłonna wyściółka zapewnia komfort 
pracy

Rękawice pięciopalcowe, 
wykonane z tkaniny para-ara-
midowej po stronie chwytnej 
oraz tkaniny metalizowanej po 
stronie grzbietowej z wkładem 
izolacyjnym i podszewką
Przeznaczone do ochrony rąk 
hutników i odlewników przed 
temperaturą do 300 O C
Długość 40 cm

Zaawansowane rękawice 
ochronne wykonane z neopre-
nu, wyścielone bawełną. Od-
porne na szeroki zakres che-
mikaliów, m. In: oleje, kwasy, 
zasady, alkohole, rozpuszczal-
niki. Pozwala na krótkotrwały 
kontakt z gorącymi cieczami o 
temperaturach do 180 O C
 i zimnymi do -25 OC.

Lekka, bardzo wytrzymała ręka-
wica ochronna nieograniczają-
ca sprawności manualnej.
Wykonana z elastycznej dzia-
niny odpornej na przecięcie i 
powleczona poliuretanem po 
stronie chwytnej.
Odporność na przecięcie po-
ziomu 5 i na przetarcie poziomu 
4. Dostępna w rozmiarach 9 i 10
Poza standardowymi miejscami 
pracy znajduje zastosowanie 
przede wszystkim wszędzie tam, 
gdzie występuje ryzyko skale-
czenia i przecięcia dłoni np. przy obróbce szkła, metalu, 
pracach rozbiórkowych i montażowych.
Kategoria II, poziomy ochrony wg. EN:388: 4-4-4-4-C

RE-052
Rękawice
Termoizolacyjne  jednopalcowe

Przeznaczone w szczególności 
dla piekarzy, przy wyjmowaniu 
wypieków z piecy
Jednopalcowe rękawice wy-
konane z brezentu lnianego z 
wkładem termoizolacyjnym
 i podszewką

RE-073
Rękawice
antywibracyjne
Pięciopalcowe rękawice wykonane 
z dzianiny jednostronnie powlekanej 
PCV, z wkładem tłumiąco-wibroizolacyj-
nym oraz podszewki bawełnianej
Zabezpieczają także przed niską tempe-
raturą i wilgocią oraz lekkimi urazami 
mechanicznymi
Przeznaczone do prac z narzędziami 
generującymi drgania m.in. młoty, 
ubijaki, itp.

RE-225 
Rękawice klasyczne
dedykowane do kosiarek 
Nowoczesne rękawice przeznaczone 
do pracy z kosiarkami, kosami spali-
nowymi i innymi lekkimi narzędziami 
wyposażonymi w silniki. Specjalna 
żelowa wyściółka ogranicza zmęcze-
nie dłoni powodowane drganiami i 
wibracjami urządzenia.

RE-224 
Rękawice bez palców
dedykowane do kosiarek 
Nowoczesne rękawice przeznaczone 
do pracy z kosiarkami, kosami spali-
nowymi i innymi lekkimi narzędziami 
wyposażonymi w silniki. Specjalna 
żelowa wyściółka ogranicza zmęcze-
nie dłoni powodowane drganiami i 
wibracjami urządzenia.

LA-033
Rękawice
antyprzecięciowe

Rękawica dziana ze specjalnych 
włókien 13gg (HPPE, włókno 
stalowe, włókno szklane, nylon, 
poliester HP i elastan).
Piaskowana powłoka nitrylowa 
zapewnia dobry chwyt i wysoką 
wytrzymałość mechaniczną.

RE-188
Rękawice dwoinowe

Wykonane z mocnej, 
grubej dwoiny, Nici kewlarowe
Wewnątrz wykończone cienką 
tkaniną polarową
Dostępne rozmiary: 10
Cat. II , Zgodne z EN-388:03

RE-189
Rękawice licowe

Wykonane z miękkiej, licowej skóry 
koziej,Nici kewlarowe
Dopasowane do precyzyjnych 
prac. Dostępne rozmiary: 10
Cat. II Zgodne z EN-388:03

RE-190
Rękawice dwoinowe
wzmacniane

Wykonane z mocnej, grubej dwoiny, 
Nici kewlarowe
Wewnątrz wykończone wykończone 
cienką tkaniną polarową, 
Wzmacniany kciuk
Dostępne rozmiary: 10
Cat. I  Zgodne z EN-388:03

tabele 
rozmiarów
str. 75

RE-245 
Rękawice 
pszczelarskie

Nitrylowe dedykowane do pracy 
z pszczołami
Rękawice powlekane nitrylem o pod-
wyższonej przyczepności, zapewniają 
jednocześnie pewny chwyt i swobodny 
ruch. Przedłużony mankiet z materiału 
chroni przed użądleniami. Dostępne 
rozmiary 7-11

RE-256
Rękawice 
pszczelarskie, całoskórzane

Całoskórzane dedykowane do pracy 
z pszczołami. Rękawice z koziej skóry 
z doszytym mankietem zapewniają 
najwyższą ochronę przed użądleniami, 
jednocześnie zapewniając swobodę 
ruchów. Dostępne rozmiary 6-11
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Seria rękawic Premium

Rękawice Premium wykonane są 
z nowoczesnych materiałów najwyższej 
jakości co zapewnia wytrzymałość i wygodę 
podczas użytkowania. Dzięki szerokiej gamie 
dostępnych rozmiarów 
(od 7 do 11) można idealnie dopasować 
rękawice do każdej dłoni, co przekłada się 
na komfort i wydajność pracy.

GL-101

Cienka rękawica z wysokiej jakości naturalnej skóry 
koziej z elastycznym ściągaczem w nadgarstku – 
idealna do prac precyzyjnych 

kwasoodporne

RE-028
Solvex 37-900

Znakomitej jakości nitryl flokowana 
bawełniana wyściółka znakomita 
odporność na chemikalia
Zastosowanie: Szczególnie 
niebezpieczne zajęcia z chemika-
liami, np. przy produkcji chemi-
kaliów, transporcie agresywnych 
chemikaliów oraz zajmowaniu 
się mieszankami chemicznymi. 
Kategoria III

RE-044
Solvex 37-675

Rękawice nitrylowe, flokowane. 
Bawełniana wyściółka w połą-
czeniu z elastycznością nitrylowej 
emulsji zapewnia użytkownikowi 
wyjątkowy komfort.
Miękkie, elastyczne przeciwpo-
ślizgowe. Kwasoodporne bardzo 
wytrzymałe, wykonane 
z materiału który umożliwia 
wysoką manualność
Kategoria III

RE-021
Bi-colour Neopren 

Rękawice lateksowo - neoprenowe 
wysokiej jakości, flokowane czystą 
bawełną chronią dłonie przed wielo-
ma środkami chemicznymi. Ich zaletą 
jest bardzo dobra ochrona przed 
solami, detergentami oraz ketonami.
Kategoria III

RE-016
Rękawice PCV 
ocieplane

Grube rękawice, z podwójnej war-
stwy miękkiego, szorstkowanego PCV, 
z wyściółką docieplającą.

RE-211
Kenora Neopren

Rękawice lateksowo - neopreno-
we chronią dłonie przed wieloma 
środkami chemicznymi. Ich zaletą jest 
bardzo dobra ochrona przed solami, 
detergentami oraz ketonami.

RE-045
Solvex  185

Rękawice wykonane z materiału 
nitrylowego. Miękkie i elastyczne, 
przeciwpoślizgowe, 
długi mankiet – 45,5 cm 
chroni przedramię. 
Kwasoodporne bardzo wytrzymałe, 
wykonane z materiału który 
umożliwia wysoką manualność.
Kategoria III

RE-095
Gospodarcze gumowe 
Sempertip

Lekkie i wygodne rękawice do prac 
gospodarczych, odporne na lekką 
chemię czyszczącą

GL-001
Rękawice EKO

Lekka rękawica wykonana 
z białej dzianiny i skóry naturalnej

Rękawice Premium 
licowe

GL-201

Rękawica z wysokiej jakości natural-
nej skóry koziej, podszyta polarem, z 
elastycznym ściągaczem w nadgarst-
ku – idealna do prac precyzyjnych w 
chłodnych warunkach

Rękawice Premium 
licowe, ocieplane

GL-203

Wytrzymała rękawica z wysokiej 
jakości zamszu, z zapinaniem na rzep i 
wzmocnieniami na palcach

Rękawice Premium 
amara, rzep

GL-204

Ciepła rękawica zimowa wykonana z wysokiej 
jakości, naturalnej skóry koziej i elastycznej dziani-
ny. Podszyta polarem, z opatentowaną wyściółką 
Thinsulate i dodatkową membraną wodoodpor-
ną. Podwójny ściągacz elastyczny w nadgarstku 
zapewnia doskonałe przyleganie do ręki. Idealna 
do pracy w mrozie i wilgoci.

Rękawice Premium 
licowe, ocieplane + membrana

RE-038
Rękawice PCV  krótkie
RE-039
RE-040

średnie 30cm
długie 45 cm

Wykonane ze 100% PCV, powlekane 
i wulkanizowane na wkładzie 
z bawełny, rozmiar 10. Kategoria II, 
poziomy ochrony 
wg. EN:388: 4-1-2-1-X

RE-035
Rękawice nitrylowe 
ciężkie

Wykonane z bawełny dżersejowej, 
powlekane ciężkim nitrylem,
mankiet usztywniony
Rozmiar 10, 
Kategoria II, poziomy ochrony 
wg. EN:388: 4-1-4-1-X

RE-220
Rękawice PCV 
długie 60 cm

Wykonane ze 100% PCV, powleka-
ne i wulkanizowane na wkładzie 
z bawełny. Bardzo długie rękawi-
ce chemoodporne, 3 kategorii o 
poziomach ochrony mechanicznej: 
4-1-3-1 chemicznej: AKL

RE-059
Rękawice nitrylowe 
ciężkie całooblewane

Wykonane z bawełny dżersejowej, 
w całości powlekane ciężkim 
nitrylem
Mankiet usztywniony
Rozmiar 10, Kategoria II, poziomy 
ochrony wg. EN:388: 4-1-1-1-X

RE-197
Rękawice dwoinowe 
typ II

Grube, długie rękawice dwoino-
we, ze specjalnymi wzmocnieniami 
wewnątrz dłoni. Wyłożone dodat-
kową wyściółką aby chronić dłoń 
przed ugryzieniem.

RE-213
Rękawice 
specjalnie wzmacniane typ I
Rękawice specjalnie wzmocnione, 
typ I. Rękawice szyte z wielu warstw 
skóry, z wieloma wystającymi na boki 
skrawkami skóry, chroniącymi dłoń 
przed ugryzieniem

RE-217
Rękawice nitowane 
typ III

Specjalistyczne rękawice do 
łapania dorosłych zwierząt. Nity na 
wystającej poza obrys dłoni falban-
ce chronią dłoń przed ugryzieniem.

RE-149
Rękawice 
licowe, nitowane typ IV

Miękka, chwytna i wygodna ręka-
wica ze skóry licowej, z przedłu-
żonym mankietem zapewniająca 
pewny chwyt. Krawędzie rękawice 
specjalnie wzmocnione nitami.
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Stacja filtrów SR 99
Stacje filtrów zasilane sprężonym powietrzem SR 99 

wytwarza powietrze zdatne do oddychania z powietrza 
dostarczonego przez kompresor.

Urządzenie składa się z regulatora ciśnienia, wstępnego 
oddzielacza zanieczyszczeń usuwającego większe czą-

steczki, wodę i olej oraz filtra głównego (SR 292).
Całość zamontowana jest w obudowie z blachy stalo-

wej. Urządzenie może być umieszczone na podłodze lub 
zamontowane na ścianie. SR 292 filtr główny składa się z 

pochłaniacza węglowego, który jest umieszczony pomię-
dzy dwoma filtrami pyłowymi P3. 

Dzięki temu powietrze jest oczyszczone z pyłów, gazów, 
par i zapachów.

SR 90
System Airline SR 90

Składa się z półmaski SR 90, zasilanej sprężonym powietrzem przy 
pomocy węża z zaworem regulującym przy pasku. Standardowy 
filtropochłaniacz gwarantuje nieprzerwaną ochronę w sytuacji spadku 
ciśnienia sprężonego powietrza w sieci, jak również podczas prze-
mieszczania się pracownika na większe odległości bez możliwości 
podłączenia do instalacji sprężonego powietrza. Aparat może być 
używany również bez zamontowanego filtropochłaniacza, np. pod 
osłoną twarzy, dlatego SR 90 Airline znajduje szerokie zastosowanie w 
wielu branżach

SR 200
System Airline SR 200

Jest aparatem oddechowym, który po podłączeniu do instalacji sprężonego 
powietrza, gwarantuje stały przepływ powietrza. Umieszczony dodatkowo w 
masce standardowy filtr lub filtropochłaniacz stanowią asekurację i ochronę 
podczas spadku ciśnienia powietrza w sieci oraz podczas poruszania się na 
większe odległości. SR 200 Airline można również używać bez filtropochłania-
cza z zaślepionym gwintem standardowym. Maska ta przeznaczona jest szcze-
gólnie do ciężkich i długotrwałych prac oraz do warunków, w których istnieje 
ryzyko powstania szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia zanieczyszczeń 
i gdzie wymagany jest bardzo wysoki stopień ochrony dróg oddechowych. 
Zamocowany na pasku zawór pozwala na regulację przepływu sprężonego 
powietrza w zakresie 150 - 320 l/min przy ciśnieniu roboczym 5-7 bar.
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SR100
Półmaska silikonowa

Wykonana jest z silikonu, dostępna w rozmiarach : S/M i M/L i L/XL. 
Posiada dwa zawory wydechowe, dzięki czemu opór wydychanego 
powietrza został zmniejszony do minimum. Perforowane osłony 
zaworów stanowią skuteczną ochronę membrany wydechowej 
przed pyłami i aerozolami. Proste w regulacji paski mocujące 
mają kształt litery V i są wyposażone  w szerokie gumowe nakładki 
nagłowia, zapewniające bezpieczne i wygodne dopasowanie. 
Funkcjonalność półmaski można rozszerzyć przez podłączenie jej 
do aparatu wężowego sprężonego powietrza SR 307. Uchwyt filtra 
wstępnego oraz dysku testowego jest seryjnie dostarczany wraz 
z półmaską.Testowane zgodnie z EN 140:1998

SR 900
Półmaska  z TPE

Wykonana jest z termoplastycz-
nego elastomeru (TPE), dostępna 
jest w trzech rozmiarach. 
Zastosowanie połączenia TPE/PP 
z odłączalnym uchwytem filtra 
wstępnego przy zastosowaniu 
pozostałych akcesoriów pozwala 
na dalszą rozbudowę systemu

SR 905
Zespół filtrujący

System przeniesienia filtra na plecy. 
Pozwala to na chronienie dróg odde-
chowych podczas noszenia przyłbicy 
spawalniczej lub innej osłony twarzy 
pod którą nie zmieszczą się filtry oraz 
przedłużenie żywotności filtrów np. w 
lakierniach. Do wyboru z pasem tekstyl-
nym/skórzanym i wężem pojedynczym 
lub podwójnym, opcjonalnie z osłonami 
trudnopalnymi. 

SR 700
Urządzenie nawiewowe

SR 700 jest zespołem nadmuchowym 
filtra cząsteczkowego zasilanym 
akumulatorem, który wraz z filtrem 
cząsteczkowym oraz maską - kaptu-
rem, wizjerem, maską spawalniczą, 
kaskiem z wizjerem lub pełną maską 
- stanowi część systemów urządzeń 
zabezpieczających drogi oddechowe 
z wymuszonym obiegiem powietrza 
firmy 

SR 500
Urządzenie nawiewowe

System SR 500 jest zasilanym 
bateryjnie filtrującym urządzeniem 
wspomaganym nawiewem, stano-
wiącym zestaw w połączeniu z filtra-
mi przeciwpyłowymi i chemicznymi 
oraz szerokim wyborem nagłowii

SR 221
Wstępny filtr 
przeciwpyłowy

Filtr wstępny chroni filtr główny 
przed przedwczesnym zatkaniem 
przez większe cząstki stałe. 

SR 316
Pochłaniacze K1 / K2

Chroni przed amoniakiem
Przetestowane i zatwierdzone 
zgodnie z normą EN 14387: 2004.

SR 395 SR 297
Pochłaniacz ABEK 1

Chroni przed takimi samymi 
związkami jak pochłaniacz 
SR 315 oraz przed amoniakiem.

SR 298
Pochłaniacz AX

Chroni przed związkami organicznymi 
o punkcie wrzenia niższym lub równym 
65°C, np. aceton czy metanol.

SR 299
Filtr kombinowany 
ABEK1 Hg P3 R

Chroni przed związkami organicznymi o 
punkcie wrzenia ponad 65°C, związkami 
nieorganicznymi, kwaśnymi gazami i 
oparami, amoniakiem, oparami rtęci i 
wszystkimi rodzajami cząstek stałych. 

SR 510
Filtr przeciwpyłowy P3R

Filtr typu mechanicznego chroni przed 
wszystkimi rodzajami cząstek stałych 
(pył, dym, opary, aerozol, azbest), 
przed bakteriami, wirusami i cząstkami 
radioaktywnymi.

SR 217,218
Pochłaniacze A1/A2

Chronią przed związkami organiczny-
mi o punkcie wrzenia powyżej 65°C.

SR 315
Pochłaniacze 
ABE1 / ABE2

Chronią przed związkami organicz-
nymi o punkcie wrzenia ponad 65°C, 
związkami nieorganicznymi 
i kwaśnymi gazami / oparami.

SR 394

SR 507
Aparat wężowy 
sprężonego powietrza

 Taka kombinacja tworzy izolujący apa-
rat oddechowy ze stałym strumieniem 
powietrza dostarczanego z kompresora. 
SR 507 jest akcesorium, które umożliwia 
dowolne stosowanie w/w nagłowii 
zarówno w systemie izolującym, jak rów-
nież z nawiewową jednostką filtrującą.

SR 307
Aparat wężowy 
sprężonego powietrza

 Taka kombinacja tworzy izolujący apa-
rat oddechowy ze stałym strumieniem 
powietrza dostarczanego z kompresora. 
SR 507 jest akcesorium, które umożliwia 
dowolne stosowanie w/w nagłowii za-
równo w systemie izolującym, jak również 
z nawiewową jednostką filtrującą.

SR 77-3
Kaptur ucieczkowy  

Kaptur ucieczkowy to wyposażony 
w filtr sprzęt ochrony dróg oddecho-
wych umożliwiający samodzielną 
ewakuację w przypadku pożaru i/
lub wycieku substancji chemicz-
nych. Kaptur ucieczkowy SR 77-3     
Używać w przypadku pożaru i/lub 
wycieków substancji chemicznych

SR 200
Maska całotwarzowa

Przeznaczona jest przede wszystkim dla użytkowników, dla których najważ-
niejsze jest maksymalne bezpieczeństwo i dobry komfort oddychania.
Do maski całotwarzowej można stosować ten sam system filtrów jak i aparat 
wężowy sprężonego powietrza jak przy półmaskach. Część twarzowa maski 
wykonana jest z materiałów i barwników dopuszczonych - w/g niemieckich 
testów FDA i BGA - do kontaktu z żywnością, co minimalizuje niebezpie-
czeństwo powstania alergii.Wszystkie pozostałe części z tworzyw sztucznych 
wykonane są z poliamidu. Maska posiada dwa zawory wydechowe i ma 
minimalne opory powietrza przy wydechu oraz proste w nakładaniu paski 
nagłowia wykonane z materiałów tekstylnych. Część wdychanego powie-
trza kierowana jest od wewnątrz na wizjer, dzięki czemu nie ulega on zapa-
rowaniu.Maskę cechuje wyjątkowo niska waga - 450 g. Dostępna z wizjerem 
z hartowanego szkła lub poliwęglanu. Przetestowana wg PN-EN 136-1998.
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Nagłowia do systemów 
nawiewowych

Zestawy Sundström

System SR 500 jest zasilanym bateryjnie filtrującym 
urządzeniem wspomaganym
nawiewem, stanowiącym zestaw w połączeniu 
z filtrami i innymi nagłowiami firmy Sundström. 
Szczególnie zalecany jest on przy długotrwałych i ciężkich 
pracach w niekorzystnych warunkach. 
Przefiltrowane powietrze jest dostarczane do nagłowia 
za pomocą węża łączącego. 
Nadciśnienie wytwarzane przez jednostkę nawiewową 
SR 500 w nagłowiu nie pozwala dostać się zanieczyszczeniom
do jego wnętrza. Jednym przyciskiem włączamy, wyłączamy
i przełączamy strumień powietrza z 175 l/min na 225 l/min. 

W skład zestawu wchodzi półma-
ska, filtry, filtry wstępne, chusteczki 
do czyszczenia i instrukcja, całość 

zapakowana jest w praktyczne, 
szczelne pudełko w którym można 

przechowywać maskę kiedy się 
z niej niekorzystna, ograniczając 

bierne zużycie filtrów.  

Pełna oferta ? 

 Pytaj o oddzielny 

katalog
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SR 580
Hełm do jednostki 
nawiewowej 
Zapewnia całkowitą ochronę 
dróg oddechowych,
ochronę twarzy i głowy - tam gdzie 
jest to wymagane. Do
hełmu można łatwo podłączyć 
większość ochronników słuchu.
Wizjer wykonany jest z poliwęglanu o 
dużym polu widzenia.
Bardzo prosta wymiana wizjera. 
SR 580 można również
podłączyć do instalacji sprężonego 
powietrza za pomocą 
aparatu wężowego sprężonego powietrza SR 
507 - w sytuacjach,
gdy nie wolno korzystać z urządzenia filtrującego.
SR 580 jest dopuszczony w klasie TH3

SR90 Basic Pack
Półmaska SR90 + filtr P3

Zestaw przeciwpyłowy, znajdujący zastosowanie 
wszędzie, gdzie wymagana jest 
ochrona przed cząstkami stałymi

SR 500 EX
Nawiew SR 500 EX  

Zestaw SR 500 EX jest specjalną, antystatyczną, 
nieiskrzącą odmianą nawiewu SR 500. Ze wzglę-
du na zastosowanie specjalnych materiałów i 
technologii znajduje zastosowanie w strefach 
zagrożonych wybuchem, oferując taką samą 
ochronę przed szkodliwymi gazami i pyłami jak 
system SR 500. 

SR100 Premium
Półmaska SR100 + filtr P3
+ pochłaniacz A1

Przeznaczony m. in. do oprysków, 
malowania natryskowego i proszkowego

SR100 Premium Plus
Półmaska SR100 + filtr P3
+ pochłaniacz ABEK1

Uniwersalny zestaw przydatny wszędzie 
tam, gdzie występuje wiele różnych 
zagrożeń

SR 550
Wąż gumowy

Wąż  gumowy służy do podłącze-
nia maski całotwarzowej SR 200. 
Zestaw taki zapewnia najwyższy 
stopień ochronny, jaki jest moż-
liwy przy stosowaniu aparatów 
filtrujących. 

SR 561

Lekki kaptur chroniący głowę i ramiona.Wykona-
ny z materiału Tyvek; łatwy do wymiany. Posiada
płynną regulację nagłowia oraz regulowalne
i wygodne uszczelnienie szyi wykonane z baweł-
ny. Wizjer wykonany z materiału PETG.SR 561 jest 
dopuszczony w klasie TH3.

Kaptur do jednostki 
nawiewowej 

SR 562

Lekki kaptur chroniący twarz i głowę.Wykonany 
z materiału Tyvek; łatwy do wymiany. Posiada płynną
regulację nagłowia oraz łatwo regulowalne
i wygodne uszczelnienie twarzy z poliamidu/lycry.
Wizjer wykonany z materiału PETG. Dostępny tylko 
w jednym rozmiarze.SR 562 jest dopuszczony
w klasie TH3.

Kaptur do jednostki 
nawiewowej 

SR 530

Kaptur podobny do SR 520
z dodatkową ochroną głowy i ramion. Łatwa
regulacja uszczelnienia przy szyi gwarantuje
wysoki poziom ochrony również dla posiadaczy
brody. Jedna wielkość dostosowana
jest do wszystkich kształtów i rozmiarów
twarzy. Szybka wykonana jest z odpornego
na chemikalia materiału CA. SR 530 jest
sklasyfikowany w klasie ochronnej TH3

Kaptur do jednostki 
nawiewowej 

SR 520

Lekki kaptur zakrywający twarz i
włosy. Dostępny w dwóch rozmiarach: 
S/M i M/L.
Szybka wykonana z odpornego 
na chemikalia CA.
SR 520 jest sklasyfikowany w klasie 
ochronnej TH3

Kaptur do jednostki 
nawiewowej 

SR 570

Ulepszony następca modelu SR 540. 
Głównymi atutami nowej przyłbicy są:
- dyfuzor umożliwiający przekierowanie strumienia 
powietrza na twarz lub szybę
- mniejsza waga
- modułowa konstrukcja, łatwość wymiany elementów
- szeroka gama akcesoriów umożliwiająca dopasowanie 
stopnia ochrony do aktualnych wymagań.
Do nawiewu SR 500/SR 700

Przyłbica do jednostki 
nawiewowej 
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Nakolanniki

Stosowany m. In. w budownictwie.
Posiada właściwości amortyzacyjne
Więźba materiałowa zapewnia 
stabilną pozycję na głowie.
Okres trwałości magazynowej 3 lata, 
użytkowania 2 lata
Spełnia normy europejskie, 
oznaczony CE

AT-011 
Hełm Bratek 
z paskiem dwupunktowym

Stosowany m. In. w budownictwie, w 
szczególności przy pracach na wysokości 
i rusztowaniach. Wykonany z poliwęglanu 
dzięki czemu jest odporny na uszkodzenia i 
bardzo lekki. Wyposażony w sześciopunktową 
więźbę umożliwiającą komfortowe dopasowa-
nie do kształtu i rozmiaru głowy. Czteropunkto-
wy pasek podbródkowy. Otwory wentylacyjne
Spełnia normy europejskie, potwierdzone 
oznakowaniem CE. Wbudowane, chowane 
okulary ochronne

PS-026
Hełm Montana 

Izolacja przed napięciem do 3000 V AC (wg EN 50365).
Ochrona przed skutkami łuku elektrycznego
Wysuwana osłona twarzy. System Crash Box - pochłaniacz 
energii uderzenia usytuowany w górnej części czaszy
Szeroka gama akcesoriów (sprzedawanych osobno)
Czasza - tworzywo ABS modyfikowane w kierunku 
odporności na promienie UV
Więźba - tekstylna, czteropunktowa z tkaniny Terylene, 
z regulacją obwodu. Potnik - niealergizujący polar o pH 7, 
nadający się do prania. Osłona twarzy - poliwęglan 
odporny na uderzenia i działanie  łuku elektrycznego

IN-353
Hełm E-MAN 
dla elektryków

Przeznaczony do ochrony głowy 
przed uderzeniem.
Wykonany w postaci tekstylnej 
czapki z daszkiem, wyposażonej 
we wkład ochronny z ABS’u oraz 
wykładziny ochronnej z elastycz-
nej pianki poliuretanowej.
Regulacja tęgości paskiem z tyłu.
Otwory wentylacyjne

PS-032
Hełm Cuppie1 
lekki

Wykonany z tworzywa ABS, odpornego 
na promieniowanie UV.
Wskaźnik przekroczenia terminu używalności
System wentylacji. Wąski daszek zapewnia 
większe pole widzenia. Regulowana więźba 
z czteropunktowym mocowaniem
Spełnia normy europejskie, potwierdzone 
znakiem CE. Dostępne liczne akcesoria m.in. 
przyłbice, ochronniki słuchu, nakarczek, 
paski podbródkowe

AT-313
Peltor  3M 

Stosowany m. In. w budownictwie 
i pracach na wysokości
Wykonany z polietylenu
Ośmiopunktowa więźba zapewnia 
komfort i dopasowanie do użytkownika
Czteropunktowy pasek podbródkowy
Spełnia normy europejskie

IN-490 
Hełm Bratek
z paskiem czteropunktowym

Wykonany z tworzywa ABS
Otwory wentylacyjne
Trzypunktowa regulacja głębokości 
więźby

PS-030
Hełm EVO LITE

IN-001 
Nakolanniki 
piankowe

Wkładki do spodni wykonane 
z pianki polietylenowej. 
Zapewniają komfort i wygodę 
użytkowania chroniąc kolana przed 
obiciem i stłuczeniem, pozwalają 
wygodniej pracować w pozycji klęczącej.

IN-775 
Nakolanniki 
GELO Comfort

Wygodne nakolanniki wykonane ze wzmoc-
nionego poliestru, osłona z PCV, wyściółka z 
pianki EVA i wkładka z żelu NBR zapewniają 
optymalną adaptację do kształtu kolana. 
Elastyczne paski z poliestru i pianki po-
wietrznej zapewniają komfort użytkowania. 
Odporne na przebicie o sile do 250N

AT-575
Nakolanniki 
PKT 100

Ultra lekkie nakolanniki wykonane 
ze wzmocnionego poliestru. 
Wyściółka z materiału E.V.A. 
Część zewnętrzna antypoślizgowa. 
Zapinane na dwa elastyczne paski

AT-577
Nakolanniki 
PKT 300

Ultra lekkie nakolanniki wykonane ze 
wzmocnionego poliestru. 
Szeroka kopuła z PCV, wyściółka z pianki 
E.V.A. o wysokim współczynniku 
ochrony i komfortu. Zapinane 
na 2 elastyczne paski.

LA-027
Nakolanniki 
PKT 500

Ultra lekkie, wykonane ze 
wzmocnionego poliestru. 
Posiadają właściwości 
antypoślizgowe. Szero-
ka tarcza wykonana z 
PCV, wyściółka AIRGEL 
dopasowuje się idealnie 
do kształtu kolana przy 
każdej pozycji pracy. 
Zapinane na jeden, 
szeroki elastyczny pasek, 
nie uciskający nogi.

IN-420 
Nakolanniki 
gumowe

Wykonane ze specjalnej, elastycznej, 
czarnej gumy piankowej
Dopasowują się do ciała
Wyposażone w taśmę regulacyjną
Chronią kolana przed nierównym, 
twardym, wilgotnym podłożem. Rozmiar uniwersalny
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 Maseczki przeciwpyłowe Ochrony głowy (kaski)
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FS 16 V , AT-743
Półmaska filtrująca 
FS 16 V FFP1 NR D

Klasa: P1, NDS: 4 x NDS
Norma: EN 149:2001 + A1:2009
Bezzaciskowe półmaski serii SIMPLA to najnowsze 
produkty w ofercie Filter Service. Wyróżniają się wyso-
ką skutecznością filtracji, unikalnym komfortem pracy, 
niską wagą oraz wyjątkowo niską ceną.
Zastosowanie: Pyły nietoksyczne, przemysł rolni-
czy, spożywczy, zastosowanie w kamieniołomach, 
cementowniach, przemyśle drzewnym przy obróbce 
drewna miękkiego (iglaste), a szczególnie zaś do 
takich pyłów jak węglan wapnia, grafit naturalny i 
syntetyczny, gips, kreda, cement, tynk, marmur, tle-
nek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, 
opiłki metali żelaznych , pył węglowy zawierający 
poniżej 10% wolnej krzemionki. Półmaska posiada za-
wór wydechowy, dzięki czemu zmniejszone są opory 
wydechu, a w konsekwencji minimalizuje zmęczenie 
użytkownika półmaski i przedłuża jej żywotność.

FS 17, MA-005 
Półmaska filtrująca 
FS- 17 FFP1 NRD

Klasa: P1 NDS: 4 x NDS 
Norma: EN 149:2001 + A1:2009
Zastosowanie: ochrona dróg oddechowych przed 
pyłami nietoksycznymi, w przemyśle rolniczym, spożyw-
czym, kamieniołomach, cementowniach, przemyśle 
drzewnym, do pyłów tj. węglan wapnia, grafit natu-
ralny i syntetyczny, gips, kreda, cement, tynk, marmur, 
tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, 
opiłki metali żelaznych, pył węglowy zawierający 
poniżej 10% wolnej krzemionki.
Zalety: Trójwarstwowa struktura ze zgrzewem na obrze-
żach półmaski powoduje niższe opory oddychania.

FS 16 , IN-548 
Półmaska filtrująca 
FS- 16 FFP1 NRD

Klasa: P1 NDS: 4 x NDS
Norma: EN 149:2001 + A1:2009
Bezzaciskowe półmaski serii SIMPLA to najnowsze produkty 
w ofercie Filter Service. Wyróżniają się wysoką skuteczno-
ścią filtracji, unikalnym komfortem pracy, niską wagą oraz 
wyjątkowo niską ceną.
Zastosowanie: Pyły nietoksyczne, przemysł rolniczy, spożyw-
czy, zastosowanie w kamieniołomach, cementowniach, 
przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miękkiego 
(iglaste), a szczególnie zaś do takich pyłów jak węglan 
wapnia, grafit naturalny i syntetyczny, gips, kreda, cement, 
tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, 
bawełna, opiłki metali żelaznych , pył węglowy zawierają-
cy poniżej 10% wolnej krzemionki.

FS 30 V, HI-040
Półmaska filtrująca 
FS- 30 V FFP3 NR D

Klasa: P3, NDS: 30 x NDS
Norma: EN 149:2001 i test zmiennej penetracji 
w czasie
Zastosowanie: ochrona dróg oddechowych 
przed dużym stężeniem pyłów respirabilnych, 
chroni przed pyłami zawierającymi beryl, anty-
mon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę 
bądź cząstki radioaktywne, stosowane przy 
spawaniu i lutowaniu.
Zalety: Wytrzymanie przez półmaskę długiego 
testu oraz spełnienie pozostałych wymagań 
normy oznacza wysoką jakość produktu. Opory 
przepływu powietrza utrzymane są na stosun-
kowo niskim poziomie w tej klasie filtraji, co ma 
znaczny wpływ na komfort pracy użytkownika.

FS 33 V , AT-032
Półmaska filtrująca 
FS 33 V FFP3 R D

Klasa: P3, NDS: 30 x NDS
Norma: EN 149:2001 + A1:2009
Półmaska FS 33 V F FFP3 R D jest sprzętem 
wielorazowgo użytku. Bezzaciskowe półmaski 
serii SIMPLA wyróżniają się wysoką skutecz-
nością filtracji, wyjątkowym komfortem pracy 
oraz korzystną ceną. Półmaska posiada 
specjalne wypustki oraz czteropunktowe ta-
śmy nagłowia, co pozwala na bardzo dobre 
dopasowanie do twarzy użytkownika.
Zastosowanie: 
Duże stężenie pyłów respirabilnych, stoso-
wać przy spawaniu i lutowaniu, chroni przed 
pyłami zawierającymi beryl, antymon, arsen, 
kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki 
radioaktywne. 

FS 17 V, AT-030
Półmaska filtrująca 
FS- 17V FFP1 NR D

Klasa: P1, NDS: 4 x NDS 
Norma: EN 149:2001 + A1:2009
Zastosowanie: ochrona dróg oddechowych przed 
pyłami nietoksycznymi, w przemyśle rolniczym, spożyw-
czym, kamieniołomach, cementowniach, przemyśle 
drzewnym, do pyłów tj. węglan wapnia, grafit naturalny 
i syntetyczny, gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek 
cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki 
metali żelaznych, pył węglowy zawierający poniżej 10% 
wolnej krzemionki.
Zalety: Trójwarstwowa struktura ze zgrzewem na obrze-
żach półmaski powoduje niższe opory oddychania. 
Półmaska posiada zawór wydechowy, dzięki czemu 
zmniejszone są opory wydechu, a w konsekwencji mini-
malizuje zmęczenie użytkownika półmaski i przedłuża jej 
żywotność.

FS 20 V, AT-673
Półmaska filtrująca 
FS 20 V FFP2 NR D

Klasa: P2, NDS: 10 x NDS
Norma: EN 149:2001+A1:2009
Dzięki nowatorskiej konstrukcji półmasek serii SIMPLA 
zacisk nosowy stał się zbędny. Wyeliminowane zostało 
czasochłonne dopasowanie zacisku nosowego do 
twarzy oraz zminimalizowany efekt parujących oku-
larów. Półmaski serii SIMPLA pozbawione są metalo-
wych elementów. Zamontowany zawór wydechowy 
sprawia, że opory oddychania są bardzo niskie.
Zastosowanie: 
Średnio toksyczne cząstki stałe, pyły azbestu, miedzi, 
baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły 
drewna twardego, pył węglowy zawierający wolną 
krzemionkę powyżej 10%, przemysł górniczy, 
chemiczny, hutniczy (wersja z zaworem 
wydechowym), przy obróbce drewna twardego.

FS 21 V , AT-143
Półmaska filtrująca 
FS-21 V FFP1 NR D

Klasa: P2, NDS: 10 x NDS
Norma: EN 149:2001 + A1:2009
Zastosowanie: ochrona dróg oddechowych 
przed średnio toksycznymi cząstkami stałymi, 
pyłami azbestu, miedzi, tytanu, wanadu, chromu, 
manganu, pyłami drewna twardego, pyłami 
węglowymi zawierającymi wolną krzemionkę 
powyżej 10%, przemysł górniczy, chemiczny, 
hutniczy, stoczniowy.
Zalety: Zastosowany zawór wydechowy pozwala 
na swobodniejsze pozbycie się nadmiaru pary 
wodnej i dwutlenku węgla spod czaszy półmaski 
poprawiając w ten sposób komfort pracy użyt-
kownika oraz przedłużając jej żywotność.
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Ochrona słuchu Ochrona słuchu

Słuchawki zwykłe Optime I

Słuchawki zwykłe Optime II

Słuchawki zwykłe Optime III

Słuchawki nahełmowe Optime I

Słuchawki nahełmowe Optime II

Słuchawki nahełmowe Optime III

Ochrona twarzy: przyłbice spawalnicze, osłony

kompatybilne 
ze wszystkimi 

hełmami i osłonami 
w naszej ofercie 

kompatybilne 
ze wszystkimi 

hełmami i osłonami 
w naszej ofercie 

kompatybilne 
ze wszystkimi 

hełmami i osłonami 
w naszej ofercie 
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AT-891 
Osłona twarzy 
siatkowa v1C

Wykonane ze stali nierdzewnej 
o matowym wykończeniu
Niezwykle wysoka przepuszczalność 
światła dzięki prostokątnej siatce 
zapewniają 
doskonałą ochronę prze wiórami i 
odłamkami drewna 
Doskonała stabilność, nawet podczas 
długotrwałego użytkowania.
Do montowania na hełmach Peltora 
za pomocą adaptora

AT-906 
Osłona twarzy 
Nahełmowa  v2C

Wykonane z poliwęglanu o znako-
mitej przejrzystości oraz wysokiej od-
porności na uderzenia i zarysowania
Stosowane do ochrony twarzy przed 
odpryskami ciał stałych, promie-
niowaniem UV, kwasami i solami 
organicznymi 
Do do montowania na hełmach 
Peltora za pomocą adaptora

AT-791 
Osłona twarzy 
V40F

Wykonane z poliwęglanu o znako-
mitej przejrzystości, wysokiej odpor-
ności na uderzenia i zarysowania 
Posiada daszek chroniący przed 
cząstkami z góry 
i promieniowaniem słonecznym 
Do montowania na ochronnikach 
słuchu 
Stosowana do ochrony twarzy 
przed odpryskami ciał stałych, pro-
mieniowaniem UV, kwasami i solami 
organicznymi 

IN-752 
Osłona twarzy 
siatkowa V40C 

Zaprojektowana w celu połączenia 
z pasywnym lub aktywnym ochron-
nikiem słuchu 
Wykonane ze stali nierdzewnej o 
metalowym wykończeniu
Niezwykle wysoka przepuszczalność 
światła dzięki prostokątnej siatce 
zapewniającej 
doskonałą ochronę przed wiórami 
i odłamkami drewna. Doskonała 
stabilność 
Rozmiar siatki 1,8x2,5 mm

AT-055
Osłona OL-10

Najlżejsza osłona ze wszystkich modeli
Odchylna, z możliwością regulacji
Szyba grubości 1.0 mm
Ochrona przed odpryskami, rozbryzgami 
cieczy również związków chemicznych
Zastosowanie w przemyśle lekkim, 
laboratoriach, ogrodnictwie, pracach 
remontowych

AT-057
Osłona 00-57 , 00-50

Lekka konstrukcja
Odchylna z możliwością regulacji
Wyposażona w napotnik
Ochrona przed rozbryzgami cieczy oraz 
odpryskami ciał stałych, odporna 
na uderzenie
AT-057 00-57 – szyba grubości 1.0 mm
AT-019 00-50 – szyba grubości 1.5 mm

AT-019 AT-359
Osłona OP-57  , OP-571 

Odchylna z możliwością regulacji
Wyposażona w napotnik. Odporna na uderzenia
Ochrona przed odpryskami ciał stałych oraz roz-
bryzgiem cieczy, w tym również związków chemicz-
nych, np. kwasów i zasad. Zastosowanie w zakła-
dach mechanicznych, remontowych, przemyśle
AT-359 OP-57 – grubość szyby 1.0 mm
AT-145 OP-571  – grubość szyby 1.0 mm

AT-145

AT-362 
Optime I 

AT-545
Optime II 

AT-361
Optime III 

AT-363
Optime II 

AT-263
Optime III 

AT-477
Optime I 

Charakterystyka słuchawek 
Optime I:
Lekkie, wygodne w użytkowaniu, za-
pewniają uniwersalną ochronę.
Idealne do zastosowania w otoczeniu 
o umiarkowanym natężeniu dźwięku, 
takich jak warsztaty, sklepy metalo-
we oraz w otwartych przestrzeniach: 
koszenie trawy, obsługa piły łańcu-
chowej.
28 DB. Szerokie wygodne pierścienie 
wypełnione unikalnym płynem i gąb-
ką co sprawia, że są dobrze dopaso-
wane

Charakterystyka słuchawek 
Optime II:
31 DB . Zaprojektowane do użytku 
szczególnie narażonym na działanie 
hałasu. Poduszki uszczelniające wy-
pełnione specjalnym połączeniem 
płynu i gąbki przez co idealnie dopa-
sowują się do użytkownika
Zastosowanie w otoczeniu o dużym 
nasileniu hałasu związanego z prze-
mysłem, np. pracą maszyn, hałasem 
na lotnisku lub 
w rolnictwie

Charakterystyka słuchawek 
Optime III:
35 DB . Przeznaczone do użytku w 
bardzo hałaśliwym otoczeniu
Zapewnia maksymalne tłumienie 
dźwięków o wysokich często-
tliwościach ale jednocześnie 
umożliwia zrozumienie rozmowy 
i wydawanie poleceń.

AT-238
Zatyczki neonowe

Wykonane z wolnorozpręża-
jącej się pianki poliuretano-
wej, pamiętającej kształt
Opakowanie – 250 par

IN-355
Zatyczki Earsoft 21

Wykonane z miękkiej pianki 
poliuretanowej.Bardzo delikatne 
i wygodne w użytkowaniu

AT-842
Zatyczki na sznurku

Neonowe, połączone sznurkiem
wykonane z wolnorozprężającej się 
pianki poliuretanowej, pamiętającej 
kształt. Opakowanie – 250 par

AT-159
Zatyczki Laser Track

Wykonane z niskociśnieniowej pianki, 
rozszerzają się wewnątrz kanału 
słuchowego. Profilowany kształt 
litery T zapewnia łatwość wkładania 
i wyjmowania. Posaidają element 
metalowy, opakowanie: 100 par
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Środki ochrony indywidualnejŚrodki ochrony indywidualnejsince 1989® since 1989®

Ochrona oczu: okulary, gogle Ochrona oczu: okulary, gogle
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IN-551
Okulary Terminator 
ciemne

Ultranowoczesny, sportowy model
Regulacja długości i kąta zausznika
Optymalne dopasowanie sprzyja 
wysokiemu komfortowi użytkowania
Opływowy kształt zapewniający 
doskonałą ochronę

AT-801
Okulary Nestor  
bezbarwne/ciemne

Lekkie, wygodne, jednoczęściowe 
okulary ochronne

AT-525
Okulary Victor   
bezbarwne/ciemne

Lekkie okulary o szerokich szkłach
Elastyczne zauszniki
Miękki, wygodny nosek

AT-792 
Okulary Terminator 
bezbarwne

Ultranowoczesny, sportowy model
Regulacja długości i kąta zausznika
Optymalne dopasowanie sprzyja 
wysokiemu komfortowi użytkowania
Opływowy kształt zapewniający 
doskonałą ochronę

AT-003 
Okulary Astor 
odporne na zarysowanie

Nowoczesny, wyjątkowo lekki model
Nie ograniczają pola widzenia
Dzięki dodatkowym górnym i dolnym 
osłonom zapewniają dobrą ochronę 
oczu

IN-754 
Okulary Velor 
ciemne

Lekki, sportowy nowoczesny model. 
Antyalergiczna miękka pianka oraz elastyczna 
gumka zapewnia maksymalną ochronę 
i komfort.

IN-618 
Okulary Velor 
bezbarwne

Lekki, sportowy, nowoczesny model
Antyalergiczna miękka pianka oraz elastyczna 
gumka zapewniają maksymalną ochronę

AT-383 
Okulary Raptor  
ciemne

Sportowy nowoczesny model
Ultra lekkie
Nieograniczające pola widzenia

AT-385
Okulary Raptor  
bezbarwne

Sportowy, bezoprawowy nowoczesny 
model
Ultra lekkie
Nieograniczające pola widzenia

AT-334 
Gogle Uvex 
Ultravision 93.01.714

Zapewniają najwyższy poziom komfortu i nieograniczone, zarówno 
w pionie jak i poziomie pole widzenia.
Szczelne, bezuciskowe.Szeroka taśma mocująca zapewnia 
maksymalny komfort. Skuteczny system wentylacji
Wymienna szybka

AT-766 
Gogle Uvex 
Ultravision 9301.716

Zapewniają najwyższy poziom 
komfortu i nieograniczone, 
zarówno w pionie jak 
i poziomie pole widzenia
Szczelne, bezuciskowe
Szeroka taśma mocująca zapewnia maksymalny komfort
Skuteczny system wentylacji. Wymienna szybka
Dodatkowa gąbka uszczelniająca.

AT-013  
Ochrona twarzy 
Uvex

Kompatybilna z goglami AT-334 i AT-766
W prosty sposób mocowana do gogli firmy 
Uvex
Zabezpiecza twarz przed odpryskami ciał 
stałych i rozbryzgami cieczy

AT-004 
Gogle  
Uvex Ultrasonic 9302.245

Najwyższy komfort noszenia, bardzo lekkie
Wymienna szybka wykonana w 1 klasie 
optycznej z utwardzonego poliwęglanu
Wysoka trwałość na zadrapania od ze-
wnątrz, niezaparowane wewnątrz
Ochrona przed promieniowaniem UV, ude-
rzeniami ciał stałych z energią do 120 m/s, 
kroplami cieczy i odpryskami 
płynnego metalu

IN-017 
Gogle  
kwasoodporne

Ochrona przed odpryskami ciał stałych o ener-
gii uderzenia z prędkością do 45 m/s i przed 
rozbryzgami wszelkich cieczy i chemikaliów
Korpus wykonany z miękkiego PCV w którym 
umieszczone są kominki wentylacyjne
Szybka wykonana z octanu celulozy
Taśma tekstylno gumowa z regulacją 
zapewnia idealne dopasowanie

AT-711 
Gogle  Ventor
PC AF/AS UV

Panoramiczność o doskonałej widoczności
Szybka wykonana z poliwęglanu, niezaparo-
wująca, odporna na uderzenie o energii do 
120 m/s
Posiadają bardzo szerokie taśmy nagłowia 
podnoszące komfort użytkowania

AT-147
Gogle  Gondor AF

Przeciwodpryskowe, szybka wykonana z 
poliwęglanu z filtrem UV400.
Szeroka, elastyczna, regulowana taśma
Posiadają filtr UV oraz system AntiFog 
zapobiegający parowaniu szyby
Idealne dopasowanie do kształtu głowy
Szczelne i zapewniające bardzo dobre 
pole widzenia

AT-006 
Gogle  spawalnicze 
Uvex Ultravision 9301

Posiadają filtr nr5 wyposażone 
w powłokę infradin Plus
Wymienna szybka wykonana 
z poliwęglanu chroni przed odpryskami 
ciał stałych oraz promieniowaniem UV
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BHP
BHP

Wyposażenie BHP Tabele rozmiarówsince 1989® since 1989®

Apteczki

Ręczniki

BHP
Ubranie typ szwedzki: bluza + spodnie ogrodniczki- str.12

Bluza polar damska- str.23

Ubranie w pas: bluza + spodnie w pas- str.12

Bluza polar męska- str.23

Fartuch damski- str.47

Rozmiary rękawic- str.56

Fartuch męski- str.47

Rozmiar Wzrost (cm) Obwód klatki 
piersiowej (cm) Obwód pasa (cm)

S 164-170 100-104 80-84

M 170-176 104-108 90-96

L 176-182 108-112 100-104

XL 182-188 114-120 108-112

XXL 182-188 120-124 112-116

XXXL 182-188 124-130 120-124

Rozmiar rękawicy Obwód dłoni (mm) Długość dłoni (mm)
Minimalna 

długość rękawicy 
(mm)

6 152 160 220

7 178 171 230

8 203 182 240

9 229 192 250

10 254 201 270

11 279 215 280

Rozmiar Wzrost (cm) Obwód klatki 
piersiowej (cm) Obwód pasa (cm)

S 164-170 96-100 84-90

M 170-176 104-108 92-96

L 176-182 110-112 98-102

XL 182-188 114-118 104-108

XXL 182-188 120-124 110-112

XXXL 182-188 126-130 114-118

Rozmiar Wzrost (cm) Obwód pasa (cm)

S 158 94-96
M 164 106-108
L 170 112-114

XL 176 118-120
XXL 182 128-130

XXXL 188 140-142

Rozmiar Wzrost (cm) Obwód pasa (cm)

S 164 86
M 164 92
L 170 100

XL 170 108
XXL 170 116

XXXL 170 124

Rozmiar Wzrost (cm) Obwód klatki 
piersiowej (cm)

XS 158 82-86

S 160 90-94

M 170 96-100

L 170 104-108

XL 170 112-116

XXL 176 120-124

XXXL 176 126-130

Rozmiar Wzrost (cm) Obwód klatki 
piersiowej (cm)

S 170 96-100

M 176 104-108

L 182 112-116

XL 188 120-124

XXXL 188 120-130

Oferta przedstawiona w katalogu jest tylko poglądowa i nie jest wiążącą umową handlową
Szeroka, często zmieniająca się paleta dostępnych barw ręczników – pytaj o aktualnie dostępne

Aby dobrać odpowiedni 
rozmiar, należy zmierzyć 
obwód (b) i długość (a)  

ręki w miejscu zaznaczonym 
na rysunku i posłużyć się 

załączoną tabelą

a

b
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AS-147
Apteczka DIN classic 

Skład zgodny z normą DIN 13164 Plus

IN-534
Apteczka K-20 

Skład zgodny z normą 2x In 13157
Zawiera stelaż mocujący do ściany

IN-343
Apteczka K-10 

Skład zgodny z normą DIN 13157 Plus
Zawiera stelaż mocujący do ściany

AS-146
Apteczka metalowa

Z wyposażeniem wg normy DIN 
13164 Plus

AS-135 
Apteczka 
K-15

Przemysłowa apteczka pierwszej 
pomocy „TOP 15 PLUS” w walizce 
z tworzywa ABS

IN-513
Apteczka 
w torbie pomarańczowej

Skład zgodny z normą DIN 13157 Plus

AS-152
Zestaw apteczka 
+ trójkąt

Skład zgodny z norą DIN 13164

AS-086
Wyposażenie apteczki

Skład zgodny z normą  DIN 13164 PLUS

IN-040
Ręcznik Róża

100% bawełna, gramatura 400 g/m2

 

IN-065
IN-040 rozmiar 50 x 100 cm

rozmiar 70 x 150 cm

IN-107
Ręcznik Modema

100% bawełna, gramatura 400 g/m2

IN-116
IN-107 rozmiar 50 x 100 cm

rozmiar 70 x 140 cm



since 1989®

www.korczak.com.pl

Centrala Oddział Łódź Oddział Poznań

Chechło Drugie
ul.Pabianicka 10/11

95-082 Poczta Dobroń

tel. (42) 215 64 69
tel. (42) 227 03 90
fax (43) 677 22 34

korczak@korczak.com.pl
office@korczak.com.pl

ul.Łódzka 7
95-054 Ksawerów

tel. (42) 227 40 66
ksawerow@korczak.com.pl

tel. 693 115 102
andrzej@korczak.com.pl

Przedstawiciel światowych marek w dziedzinie BHP
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