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Ochrona rąk , rękawice wzmacniane, rękawice ocieplane i termoodporne, rękawice powlekane, rękawice
dziane tkaninowe, rękawice skórzane, rękawice gumowe oraz z tworzyw, rękawice antywibracyjne, rękawice
matowe antyprzecięciowe, rękawice elektroizolacyjne, rękawice biologiczne , Ochrona ciała , ubrania
ochronne (komplety, kurtki, bluzy, spodnie, spódnice, kombinezony, fartuchy, kamizelki bezrękawniki, odzież
przeciwdeszczowa, T-shirts polo, koszule, bielizna, odzież skórzana, akcesoria odzieżowe , Ochrona głowy ,
czapki, czepki, kaski i hełmy, szaliki , Ochrona słuchu , nauszniki, wkładki przeciwhałasowe , Ochrona oczu i
twarzy , gogle, okulary, osłony twarzy , Ochrona dróg oddechowych , maseczki półmaski higieniczne,
półmaski, maski całotwarzowe, filtry pochłaniacze, urządzenia filtrujące , Ochrona nóg , trzewiki, półbuty i
sandały, buty gumowe pcv nitryl eva , Ochrona przed upadkiem z wysokości , szelki bezpieczeństwa,
amortyzatory, zatrzaśniki, linki, urządzanie asekuracyjne , Higiena i czystość , ręczniki, ścierki, sorbenty,
szczotki miotły, wiadra, mop, szufelki, proszki do prania, trzonki, zmywaki czyścili, myjki gąbki, dezodoranty
do stóp, zestawy do sprzątania, worki na śmieci, kosze, mydła, pasty i ścierki nasączane, kremy, chemia do
mycia i sprzątania, papier toaletowy, preparaty bio-insektal, ręczniki papierowe, chusteczki, częściwa,
odświeżacze powietrza, dozowniki, suszarki do rak, wózki do sprzątania , Wyposażenie zakładów narzędzia
gertu , narzędzia warsztatowe, narzędzia pomiarowe, narzędzia budowlane , Ochrona ppoż i bezpieczeństwo
ruchu , gaśnice, apteczki i wyposażenia, akcesoria ppoż, znaki bezpieczeństwa, motopompy, bezpieczeństwo
ruchu, znaki bezpieczeństwa , Pozostałe artykuły , pasy antyprzeciążeniowe, bezpieczeństwo ruchu, torby i
pasy narzędziowe, latarki. Jesteśmy firmą z branży artykułów BHP.
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