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Pantof de dama UTPT 1214 S1

Pantof UTPT 1215 S1

Pantof de dama tip sport din piele
intoarsă de bovină, Căptuşeală textilă,
bombeu metalic rezistent la 200 Joule .
Captușeala este din plastic moale în formă
de plasă.Talpa este din cauciuc antialunecare cea mai bună performanță a
tuturor materialelor folosite la tălpi
Marimi : 36-41

Pantof tip sport din piele intoarsă de
bovină și ochiuri de plasă.Căptuşeală
textilă, bombeu metalic rezistent la 200
Joule. Captușeala este din plastic moale în
formă de plasă.Talpa este din cauciuc antialunecare cea mai bună performanță a
tuturor materialelor folosite la tălpi
Marimi : 39-47

Pantof ATPT BPMAS

Pantof ATPT BPZS1

Pantof de protecţie din piele de antilopă
cu bombeu metalic, talpă dublu injectată
cu poliuretan
Mărimi:39-47

Pantof de protecţie din piele de antilopă
fără bombeu metalic, talpă antistatică şi
rezistentă la produse petroliere,
concepute pentru a preveni alunecarea
Mărimi:38-47
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Pantof UTPT 1201 S1

Pantof UTPT 1201 SB

Feţe din piele naturală de bovină,
Căptuşeală textilă, bombeu metalic
rezistent la 200 Joule . Talpă din
poliuretan dublă densitate injectată direct
pe feţe cu rezistenţă mecanică mare
Mărimi: 36 —50

Pantof de protecţie din piele de bovină cu
bombeu metalic talpă antistatică dublu
injectata cu poliuretan
Mărimi:36-50

Pantof UTPT 1201 S1P
Feţe din piele naturală de bovină ,
căptuşeală din piele sintetică , bombeu
metalic rezistent la 200 Joule cu lamelă
metalică antiperforaţie .Talpă : poliuretan
dublă densitate, injectată direct pe feţe ,
interior cu formă anatomică , rezistenţă
mecanică mare
Marimi : 39—47

Echipamente pentru protecţia muncii

Pantof CTPT YUKON S1
Feţe din piele naturală de bovină,
Căptuşeală textilă, bombeu metalic
rezistent la 200 Joule . Talpă din
poliuretan dublă densitate injectată direct
pe feţe cu rezistenţă mecanică mare
Mărimi: 36 —50
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Pantof UTPT 1208 SB

Pantof UTPT 1210 S1

Pantof de protecţie din piele de bovină cu
bombeu metalic,talpa exterioară este
fabricată din poliuretan termoplastic
incolor și moale ce lucrează la temperaturi
scăzute (îngheț) sau ridicate(până la 130°
C
Mărimi:36-47

Pantof din piele intoarsă de bovină,
Căptuşeală textilă, bombeu metalic
rezistent la 200 Joule . Zone mari din fețe
și limba sunt din material impermeabil și
nu transpiră.Talpa este dublu injectată cu
poliuretan,iar interiorul este moale și
confortabil
Mărimi: 37—47

Pantof UTPT 1211 S1

Pantof UTPT 1212 S1

Pantof din piele intoarsă de bovină,
Căptuşeală textilă, bombeu metalic
rezistent la 200 Joule . Captușeala este din
plastic moale în formă de plasă.Talpa este
dublu injectată cu poliuretan,iar interiorul
este moale și confortabil
Marimi : 39-47

Pantof tip sport din piele intoarsă de
bovină, Căptuşeală textilă, bombeu metalic
rezistent la 200 Joule. Captușeala este din
plastic moale în formă de plasă.Talpa este
din cauciuc anti-alunecare cea mai bună
performanță a tuturor materialelor
folosite la tălpi
Marimi : 37-47
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Echipamente pentru protecţia muncii

Pantof CTPT SPRINGFIELD S1

Pantof UTPT 1205 S1

Pantofi de protecţie din piele de căprioară și
inserții de material textil,cu bombeu metalic
rezistent la 200 Joule .Talpă din poliuretan
dublă densitate injectată direct pe feţe cu
rezistenţă mecanică mare.Captușeală textilă
Mărimi: 36– 48

Pantofi de protecţie din piele de capră și
feţe perforate pentru o mai bună aerisire a
piciorului,cu bombeu metalic rezistent la
200 Joule .Talpă din poliuretan dublă
densitate injectată direct pe feţe cu
rezistenţă mecanică mare.Captușeală
textila
Mărimi: 36– 47

Pantof UTPT 1207 SB

Pantof UTPT 1227 S1

Pantof de protecţie din piele de bovină cu
bombeu metalic talpă antistatică dublu
injectată cu poliuretan
Mărimi:39-47

Pantof de protecţie din piele de bovină cu
bombeu compozit rezistent la 200
Joule .Talpa este confecționată din
poliuretan. Au proprietăți antistatice și
sunt rezistenți la solvenți organici.
Mărimi:39-47
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Pantof CTPT DAKOTA S1
Pantof din piele intoarsă de caprioară,
Căptuşeală textilă, bombeu metalic
rezistent la 200 Joule . Talpa are rol de
absorbant la șocuri în călcâi
Marimi : 36-48

Pantof CTPT KANION S1

Pantofi de protectie CTPT
TENNESSEE S1
Pantofi de protectie din piele intoarsa cu
bombeu metalic,interiorul este cu insertie
de material textil, talpa antistatica este
rezistenta la solventi organic , absoarbe
energia din calcai
Marimi36-46

Pantof CTPT FLORYDA S1

Pantof de protecţie din piele de bovină cu
bombeu compozit rezistent la 200
Joule .Talpa este confecționată din
poliuretan. Au proprietăți antistatice și
sunt rezistenți la solvenți organici.
Mărimi: 36- 48

Sandale de protecţie din piele intoarsă cu
bombeu metalic rezistent la 200 Joule
prevazuți cu multe găuri pentru aerisirea
piciorului .Talpă antiderapantă,
antistatică,si rezistentă la solvenți
organici , amortizor antișoc pentru
absorbția energiei din călcâi, sistem de
închidere cu arici .
Mărimi: 36- 47
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Echipamente pentru protecţia muncii

Pantof CTPT PORTLAND S1

Pantof CTPT PHOENIX S1

Pantofi de protecţie din piele intoarsă cu
bombeu metalic rezistent la 200 Joule
prevazuți cu găuri pentru aerisirea
piciorului .Talpa prevazută cu amortizor
antișoc pentru absorbția energiei din
călcâi,proprietăți antistatice.
Mărimi: 37- 47

Pantofi de protecţie din piele intoarsă cu
bombeu metalic rezistent la 200 Joule
prevazuți cu găuri pentru aerisirea
piciorului .Talpa prevazută cu amortizor
antișoc pentru absorbția energiei din
călcâi,proprietăți antistatice.
Mărimi: 40- 46

Sanda UTPT 1305 S1

Sanda UTPT 1303 S1

Feţe din piele de capră,bombeu metalic
rezistent la 200 Joule. Căptuşeală
confecționată din piele de bovină, Talpă
din poliuretan dublă densitate injectată
direct pe feţe cu rezistenţă mecanică mare
Mărimi: 36 —47

Feţe din piele naturală de bovină,
Căptuşeală textilă, bombeu metalic
rezistent la 200 Joule.Talpă din poliuretan
dublă densitate injectată direct pe feţe cu
rezistenţă mecanică mare
Mărimi: 39 —47
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Sanda CTPT OMAHA S1

Sanda CTPT OHIO S1

Feţe din piele naturală de bovină,
Căptuşeală textilă, bombeu metalic
rezistent la 200 Joule.Talpă din poliuretan
dublă densitate injectată direct pe feţe cu
rezistenţă mecanică mare
Mărimi: 36 —46

Sanda din piele de bovină, bombeu
metalic rezistent la 200 Joule . Căptușeala
este din plastic moale în formă de
plasă.Talpa este dublu injectata cu
poliuretan,iar interiorul este moale și
confortabil
Marimi : 36-48

Sanda ATPT BSSB

Sanda UTPT 1304 SB

Sanda de protecţie din piele de bovină cu
bombeu metalic, talpă antistatică şi
rezistentă la produse petroliere.
Mărimi:38-47

Sanda de protecţie din piele de caprioară
cu bombeu metalic, talpă antistatică dublu
injectata cu poliuretan
Mărimi:36-47
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Echipamente pentru protecţia muncii

Sanda UTPT 1301 SB

Sanda UTPT 1302 S1

Sanda de protecţie din piele de bovină cu
bombeu metalic talpă antistatică dublu
injectată cu poliuretan
Mărimi:39-50

Feţe din piele de capră bombeu metalic
rezistent la 200 Joule, căptuşeală
confecționată din piele de bovină. Talpă
din poliuretan dublă densitate injectată
direct pe feţe cu rezistenţă mecanică mare
Mărimi: 36 —47

Sanda UTPT 1301 S1

Sanda UTPT 1301 S1P

Feţe din piele naturală de bovină,
Căptuşeală textilă, bombeu metalic
rezistent la 200 Joule . Talpă din
poliuretan dublă densitate injectată direct
pe feţe cu rezistenţă mecanică mare
Mărimi: 36 —50

Feţe din piele naturală de bovină ,
căptuşeală din piele sintetică , bombeu
metalic rezistent la 200 Joule cu lamelă
metalică antiperforaţie.Talpă : poliuretan
dublă densitate, injectată direct pe feţe ,
interior cu formă anatomică, rezistenţă
mecanică mare
Marimi : 42—47
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Bocanc UTPT 1110 S1

Bocanc UTPT 1112 SB

Bocanc de protecţie din piele de bovină cu
bombeu metalic, talpă dublu injectată cu
poliuretan antistatică şi rezistentă la
produse petroliere.
Mărimi:39-47

Bocanc de protecţie din piele de bovină cu
bombeu metalic, talpă antistatică şi
rezistentă la produse petroliere.
Mărimi:38-47

Sandale de protectie CTPT MEXICO S1
Sandalele de protectie sunt confectionate din piele de capriara cu bomneu metalic,
prevazute cu 2 arci cu benzi reflectorizante la sitemul de inchidere .sunt prezavute cu
oroficii pentru aerisirea piciorului,resitent la temperaturi ridicate.Talpa rezistenta la
solventi organici.
Marimi : 36-46
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Echipamente pentru protecţia muncii

Bocanc UTPT 1100 Klima S1

Bocanc UTPT 1120 S1

Bocanc de protecţie cu bombeu din piele
de bovină, zone ale feței și limba sunt
acoperite cu material textil impermeabil.
Talpa este fabricată din poliuretan este
moale si rezistentă la temperaturi extreme
de pâna la 130°C sau îngheț
Marimi :39-47

Bocanc de protecţie cu bombeu din piele
de bovină, zone ale feței și limba sunt
acoperite cu material textil impermeabil.
Talpa este fabricată din poliuretan este
moale si rezistentă la temperaturi extreme
de pâna la 130°C sau îngheț
Marimi :39-47

Bocanc UTPT 1102 S1P TPU

Bocanc UTPT 1103 SB

Bocanc de protecție cu bombeu din piele
groasă de bovină rezistentă la deteriorări
mecanice și crăpare cauzate de îngheț.
Talpa este fabricată din poliuretan este
moale și rezistentă la temperaturi extreme
de până la 130°C sau îngheț
Marimi : 39-47

Bocanc din piele intoarsă de bovină,
căptuşeală textilă, bombeu metalic
rezistent la 200 Joule. Zone mari din fețe
și limba sunt din material impermeabil și
nu transpiră.Talpa este dublu injectata cu
poliuretan, iar interiorul este moale si
confortabil.
Mărimi: 37- 47
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Bocanc UTPT 1114 SB Jasna

Bocanc UTPT 1114 SB

Bocanc de protecţie bombeu metalic, din
piele intoarsă de bovină de culoare galben
acoperită cu un strat subțire de poliuretan
cu talpă antistatică şi rezistentă la
termperaturi extreme de la îngheț până la
300°C.
Mărimi:39-47

Bocanc de protecţie bombeu metalic, din
piele intoarsă de bovină de culoare maro
acoperită cu un strat subțire de poliuretan
cu talpă antistatică şi rezistentă la
termperaturi extreme de la îngheț până la
300°C.
Mărimi:39-47

Bocanc UTPT 1115 S1P
Bocanc de protecţie din piele de bovină de
culoare neagră cu bombeu metalic pentru
sudori, lamelă antiperforaţie talpă
antistatică şi rezistentă la produse
petroliere.
Mărimi:39-47
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Bocanc UTPT 1101 S1P
Bocanc din piele naturală de bovină ,
căptuşeală din piele sintetică , bombeu
metalic rezistent la 200 Joule cu lamelă
metalică antiperforaţie.Talpă: poliuretan
dublă densitate, injectată direct pe feţe ,
interior cu formă anatomică, rezistenţă
mecanică mare
Marimi : 39—47

Echipamente pentru protecţia muncii

Bocanc ATPT BTPUS1

Bocanc ATPT BTPUS3

Bocanc de protecţie din piele naturală cu
bombeu metalic.Talpă dublu injectatată cu
poliuretan,rezistentă la ulei,benzină și alți
solvenți organici pentru a preveni
alunecarea și absorb energia din călcâi
Mărimi: 38- 47

Bocanc de protecţie din piele naturală cu
bombeu metalic, talpă dublu injectatată cu
poliuretan, rezistentă la ulei, benzină și
alți solvenți organici pentru a preveni
alunecarea și absorb energia din călcâi
Mărimi: 38- 47

Bocanc ATPT BTPUO1

Bocanc ATPT BTMAS

Bocanc de protecţie din piele de bovină
fără bombeu metalic cu talpă din dublu
strat de poliuretan, previn alunecarea
Mărimi:38-47

Bocanc de protecţie din piele întoarsă de
căprioară de calitate superioară cu
bombeu metalic talpă antistatică dublu
injectată cu poliuretan, absorbție a
energiei din călcâi
Mărimi:38-47

.
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Bocanc ATPT BTPUO1

Bocanc ATPT BTPUOC

Bocanc de protecţie din piele de bovină
fără bombeu metalic cu talpă dublu strat
de poliuretan, previn alunecarea
Mărimi:38-47

Bocanc de protecţie cu bombeu metalic,
căptușeală îmblănită,talpă antistatică

Bocanc CTPT BUFFALO S3

Bocanc CTPT CHEYENNE S3

Bocanc de protecţie din piele de bovină cu
bombeu metalic, rezistența tălpii la
hidrocarburi, absoarbe energia în zona
călcâiului, lamela antiperforație,protecție
împotriva penetrării.
Marimi : 36-48

Bocanc de protecţie din piele de bovină cu
bombeu metalic, rezistența tălpii la
hidrocarburi, absoarbe energia în zona
călcâiului, lamela antiperforație,protecție
împotriva penetrării.
Marimi: 38—47
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Echipamente pentru protecţia muncii

Mărimi 38-47

Bocanc UTPT 1101 SB
Bocanc de protecţie din piele de bovină cu
bombeu metalic talpă antistatică dublu
injectată cu poliuretan
Mărimi:36-50

Bocanc CTPT TEXAS BOA S1
Bocanci de protecție cu bombeu metalic
din piele naturală cu interior îmblanit.
Talpa antistatică din poliuretan și
rezistentă la solvenți organici,absorb
energia din călcâi
Marimi : 36 - 48

Bocanc CTPT TEXAS S1

Bocanc CTPT TEXAS S1P

Bocanc de protecţie din piele naturală cu
bombeu metalic. Talpa dublă de poliuretan
extrem de durabil are propietăți antistatice
și rezistentă la solvenți organici și absorb
energia din călcâi
Marimi :36 - 48

Bocanc de protecţie din piele naturală cu
bombeu metalic. Talpa dublă de poliuretan
extrem de durabil are propietăți antistatice
și rezistentă la solvenți organici, absorb
energia din călcâi, prevazuți cu lamelă
antiperforație
Marimi :36 - 48
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Bocanc UTPT 1101 S1

Bocanc UTPT 1102 S1 TPU

Bocanc din piele naturală de bovină,
căptuşeală textilă, bombeu metalic
rezistent la 200 Joule.Talpă din poliuretan
dublă densitate injectată direct pe feţe cu
rezistenţă mecanică mare
Mărimi: 36 —50

Bocanc de protecție cu bombeu metalic din
piele groasă de bovină rezistentă la
deteriorări mecanice și crăpare cauzate de
îngheț. Talpa este fabricată din poliuretan
este moale și rezistentă la temperaturi
extreme de până la 130°C sau îngheț
Marimi : 39-47

Bocanc UTPT 1106 SB

Bocanc UTPT 1102 S3 TPU

Bocanc de protecţie din piele de bovină cu
bombeu metalic, interior îmblănit,talpa
exterioară este fabricată din poliuretan
termoplastic incolor și moale ce lucreaza
la temperaturi scazute (îngheț) sau
ridicate(până la 130°C)
Mărimi:37-47

Bocanc de protecţie din piele de bovină cu
bombeu metalic, antistatică, rezistența
tălpii la hidrocarburi, absoarbe energia în
zona călcâiului, lamelă antiperforație,
protecție împotriva penetrării.
Marimi : 39-47
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Echipamente pentru protecţia muncii

Cizme UTPT 1402

Cizme UTPT 1401 SB

Cizme de protecție din PVC

Cizme de protectie din PVC cu
izolație termică.

Mărimi:39-47

Mărimi:38-47

Cizme UTPT 1107 SB
Cizme de protecţie îmblanite din
piele de bovină cu bombeu
metalic, talpă antistatică şi
rezistentă la produse petroliere.
Mărimi:36-48
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Mănuşi ATPT RPOWER B

Mănuşi ATPT RSL

Mănuşi de lucru din piele cu
întăritură suplimentară

Mănuşi de sudură din piele fină
și fără cusături în palmă de culori
deschise, mansetă elastică
Mărime: 10(universala)
Lungime: 35cm

Mărime: 10,5(universală)

Mănuşi UTPT 1001

Mănuşi UTPT 1002

Mănuşi de lucru din polyester
(90%) ,cu bumbac(10%),
acoperite pe interior cu latex

Mănuşi de lucru din bumbac
(70%), cu adaos de polyester
(30%), acoperite pe interior cu
latex.

Mărimi 8-11
Mărimi 7 - 11
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Echipamente pentru protecţia muncii

Mănuşi ATPT RWKL

Mănuşi TPT PKN

Mănuşi de lucru din bumbac
Culori;alb, bej

Mănuşi de lucru din piele de
capră fără cusături în palmă,
partea din palmă este dintr-o
singură bucată

Mărimi: 10(universală)

Mărimi:7, 8, 9, 10, 11

Mănuşi ATPT RWNYL

Mănuşi ATPT RDRAG

Mănuşi de lucru tricotate din
nylon acoperite cu latex în palmă
Culori: negru,albastru,roşu

Mănuşi tricotate din bumbac
izolate termic acoperite cu un
start subţire de latex.

Mărimi:7, 8, 9, 10

Mărime 10(universală)
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Mănuşi UTPT 1005

Mănuşi UTPT 1006

Manuși de protecție dintr-un
strat subțire de nistril și
poliester pentru o buna
rezistență la uleiuri

Mănuşi de protecţie din bumbac
acoperite de un strat subțire de
nitril și rezistente la uleiuri
Mărimi 8-11

Mărimi 8-10

Mănuşi UTPT 1007

Mănuşi UTPT 1008

Mănuşi de protecţie rigide cu
maşetă rigida de bumbac
adoperită cu nitril, înaltă
rezistenţă la abraziune si uleiuri

Mănuşi de protecţie de culoare
alba din poliester acoperite cu
poliuretan
Mărimi:7-10

Mărimi 10(universală)
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Echipamente pentru protecţia muncii

Mănuşi UTPT 1009

Mănuşi UTPT 1010

Mănuşi de protecţie de culoare
neagră din poliester acoperite cu
poliuretan

Mănuşi de protecţie tricotate
acoperite pe interior cu un strat
subțire de latex

Mărimi:7-10

Mărimi: 9-10

Mănuşi UTPT 1003

Mănuşi UTPT 1004

Mănuşi din polyester acoperite
pe interior cu latex.

Mănuşi de protecţie din acril
acoperite pe interior cu latex

Mărimi 7-11

Mărimi 9 - 10
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Mănuşi ATPT RDBOA

Mănuşi ATPT REFLEX-RED

Mănuşi de lucru în dungi din
piele de bovină având cusături în
palmă

Mănuşi pentru sudură din piele
de bovină din material
neinflamabil

Mărimi: 10,5(universală)

Mărime:10(universal) 35 cm

Mănuşi ATPT RPVCD

Mănuşi ATPT RFL

Mănuşi de lucru din pvc dintr-o
bucată.

Mănuşi de cauciuc pentru uz
caznic

Lungimi: 35cm

Mărimi:S, M, L, XL
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Echipamente pentru protecţia muncii

Mănuşi ATPT RD

Mănuşi ATPT RND

Mănuşi de lucru din piele de
bovină fără cusături in palmă.

Mănuşi de lucru tricotate din
bumbac cu buline de PVC
Culori: albastru,negru,galben,

Mărime:10,5(universală)

Mărime: 10, 11

Mănuşi UTPT 1011

Mănuşi UTPT 1012

Mănuşi de protecţie din ţesătură
de polyester acoperite cu un
strat subțire și poros de cauciuc.

Mănuşi de protecţie din ţesătură
50% polyester,50% bumbac,
greutate 550 g

Mărimi:10(universală)

Mărimi: 10(universală)
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Mănuşi ATPT RDZIAN

Mănuşi ATPT RPOLAR

Mănuşi de lucru tricotate din
bumbac de culoare albă

Mănuşi de iarnă îmblanite

Mărime: 10(universală)

Mărime: 10(universală)

Mănuşi ATPT RLL

Mănuşi ATPT RLMJ-GR

Mănuşi de lucru din piele
căptuşite cu cusături în palmă

Mănuşi de lucru din piele
căptuşite cu cusături în palmă

Mărime:10,5(universală)

Mărime:10,5(universală)
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Echipamente pentru protecţia muncii

Mănuşi ATPT RTOPPER

Mănuşi ATPT RWGRIP

Mănuşi de lucru din piele de
capră fără cusături în palmă,
partea din palmă este dintr-o
singură bucată

Mănuşi tricotate din bumbac
acoperite cu un strat subţire de
latex pe palmă
Culori negru,verde
Mărimi: 8, 9, 10, 11

Mărimi: 9, 10

Mănuşi ATPT RLMJGR

Mănuşi ATPT RN

Mănuşi de lucru din piele de
bovină căptuşite, fără cusături în
palmă

Mănuşi de lucru din bumbac cu
buline din pvc in palmă
Mărime:10(universală)

Mărime:10,5(universală)
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Costum de
salopetă

Pantalon salopetă
cu pieptar

65%poliester şi
35%bumbac

65%poliester şi
35%bumbac
Mărimi:
170,176,182, 188

Mărimi: 170, 176,
182, 188, 194
ATPT CONFORT 230-240g/m²
ATPT EXPERT 290-300g/m²

CONFORT 230-240g/m²
ART MASTER 270-280g/m²

Pelerină lungă de ploaie PPD
PVC
Mărimi: M, L, XL, XXL, XXXL,
Culori: galben,verde,portocaliu
Pelerină lungă de ploaie PPN
NYLON
Mărimi: M, L, XL, XXL, XXXL,
Culori: albastru, verde, kaki

Vestă reflectorizantă ATPT
KAM 2
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Echipamente pentru protecţia muncii

Prevazută cu doua dungi
orizontale reflectorizante.
Mărimi: M, L, XXL, XXXL

Jachetă ATPT BOSS

Jachetă ATPT PILOT

Jachetă de iarnă
Mărimi: M, L, XL, XXL, XXXL

Jachetă de iarnă
Mărimi: M, L, XL, XXL, XXXL

Vestă ATPT BZR

Vestă ATPT BZR LESNIK

Vestă călduroasă
Mărimi: L, XL, XXL, XXXL

Vestă călduroasă
Mărimi: L, XL, XXL, XXXL
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Pelerină scurtă de ploaie
ATPT KPD
Pelerină de ploaie din pvc
Culori:galben, albastru, verde
Mărimi: M, L, XL, XXL, XXXL,

Jachetă ATPT FLASH
Jachetă reflectorizantă de iarnă
din nylon
Material impermeabil
Dungi reflectorizante pe piept şi
mâneci
Mărimi:L, XL, XXL, XXXL

Jachetă ATPT HARRY

Jachetă ATPT K5

Jachetă de iarnă
Mărimi: M, L, XL, XXL, XXXL

Jachetă de iarnă matlasată
Mărimi: M, L, XL, XXL, XXXL
Glugă ascunsă
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Echipamente pentru protecţia muncii

Cămaşă ATPT
MODAR
STRONG
Cămaşă ATPT MODAR
100% bumbac flausat
Mărimi: 39- 46

Cămaşă ATPT
MODAR
SYBERIA
Acril flausat
Mărimi:M, L, XL, XXL, XXXL

Salopetă de
iarnă ARTMASTER LONG
65%poliester şi
35%bumbac.
Greutate: 270- 280g/m².
Mărimi: 170, 176, 182, 188

100% bumbac flausat
Greutate 170-180g/m²
Mărimi: 39- 46

Tricou ATPT
SAHARA 145
100%bumbac, 145g/m²
Mărimi M, L, XL, XXL
Diverse culori
Salopetă de iarnă
ATPT ARTMASTER SHORT
65%poliester şi
35%bumbac
Greutate 270 –280g/m²
Mărimi: 170, 176, 182, 188
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Jachetă ATPT ART-MASTER
LONG
Jachetă de lucru pentru iarnă 3/4
65%polyester şi 35 %bumbac
Greutate: 270 - 280g/m²
Mărimi: 170, 176, 182, 188

Combinezon ATPT KJ
Combinezon de unică folosinţă
Culori: alb,albastru
Mărimi: L, XL, XXL, XXXL

Helanca
ATPT PZ
Jachetă ATPT POLAR
Buzunar cu fermoar,maseta
elastica,snur in partea de jos
Greutate : 300g/m²
Mărimi:M, L, XL, XXL, XXXL
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100% bumbac
Greutate:PZ-160g/m²
PZ-LUX-220g/m²
Culori: alb,albastru ,gri
Mărimi: M, L,XL,XXL,XXXL
Echipamente pentru protecţia muncii

Vestă ATPT BZR ALBATROS

Şapcă de iarnă imblanită
ATPT CZU

Vestă călduroasă
Mărimi: L, XL, XXL, XXXL

Mărimi :57- 61

Căşti ATPT B612

Cască de protecţie ATPT
HELMET G 107

Căşti de siguranţa împotriva
zgomotului

Rezistentă între –30°C până la
+50°C
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Capişon
ATPT CZKOM
Culoare: negru ,verde

Ochelari de protecţie
panoramici ATPT CHEMO

Casca de protecție
Caracteristici
• calotă din HDPE
• suspensie din polietilenă, cu fixare în 6
puncte
• bandă antitranspiraţie din burete
• greutate calotă: cca. 220 g.
• Sloturi accesorii: 30 mm
• Rezistenţa la temperatură: -10... +500C
• Rezistenţă dielectrică: 440V
• Mărimi: 53-63

Trusa sanitara de prim ajutor

Caracteristici
Ramă din plastic moale cu ventilație
indirectă, lentilă din policarbonat
transparent, protecţie împotriva
stropilor de lichide

Contine:
Foarfece cu vârfuri boante, dispozitiv
de respirație gurâ la gură, pipă
Guedel, garou elastic, leucoplast,
pansament, feșă, bandaj, vată,
mănuși, comprese sterile, alcool
sanitar, alcool iodat, rivanol.
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Echipamente pentru protecţia muncii

Semimască pentru particule
FFP1

Semimască pentru particule
FFP2

Caracteristici
- model fără supapă de expirație
- clasificare: EN 149:2001 FFP1
- protecţie la pulberi și aerosoli
- nivel maxim de utilizare: până la 4 x
VLM*
*VLM=valoarea limită maximă

Caracteristici
- model fără supapă de expirație
- clasificare: EN 149:2001 FFP2
- protecţie la pulberi și aerosoli
- nivel maxim de utilizare: până la 12 x
VLM*
*VLM=valoarea limită maximă

Semimască pentru particule
cu supapa FFP1

Semimască pentru particule
cu supapa FFP2

Caracteristici
- model cu supapă de expirație
- clasificare: EN 149:2001 FFP1
- protecţie la pulberi și aerosoli
- nivel maxim de utilizare: până la 4 x
VLM*

Caracteristici
- model cu supapă de expirație
- clasificare: EN 149:2001 FFP2
- protecţie la pulberi și aerosoli
- nivel maxim de utilizare: până la 12
x VLM*
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Antifoane interne cu șnur

Antifoane interne fără șnur

Caracteristici
-material: burete polimeric
rezistent la umiditate,
-material moale hipoalergic
-cordon: vinil albastru
-refolosibil

Caracteristici
-Material: burete poliuretanic
-material moale hipoalergic

Antifoane interne cu șnur tip
braduț

Antifoane interne cu șnur tip
braduț cu biluță

Cartacteristici:

Caracteristici:
- antifon tip braduț cu biluță de oțel
incorporată (2,75mm), identificabil de
detectoarele de metal
- vizibilitate ridicată, albastru
- reutilizabil, lavabil, cu șnur mobil

- antifon reutilizabil, lavabil, cu șnur mobil
- tip braduț (cu fante de aerisire)
- galben
- SNR: 32dB
- ambalaj: 500/50

- SNR: 32dB
- ambalaj: 500/50
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Echipamente pentru protecţia muncii

Ochelari de protectie
panoramici ATPT A403
Caracteristici:
Rama: plastic moale
Lentila: policarbonat
transparent
Ventilatie directa

Ochelari de protectie 3M
Caracteristici:
Rama din plastic, lentila din
policarbonat incolor cu
tratament antizgariere si
antiaburire reglare brate pe plan
orizontal, filtru UV

Ochelari de protectie
panoramici ATPT B403
Caracteristici:
Rama: plastic moale
Lentila: policarbonat incolor

Ochelari de protectie
panoramici ATPT FLEX
Caracteristici:
Rama: plastic moale
Lentila: policarbonat transparent
Ventilatie directa
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CTPT KO-ABS

CTPT CON C

Corp semnalizare stradal
Elemente reflectorizante pe 2 doua parti.
Constructie solida rezistenta la trafic intens

Conuri cauciuc pentru semnalizare trafic
prevazut cu doua benzi reflectorizante
iar in partea de sus sunt prevazute cu
orificii pentru lumini.Rezistent la
deteriorari mecanice
Dimansiuni:
-inaltime 50cm
-inaltime 70 cm

CTPT CON P
Conuri polietilena pentru semnalizare
trafic prevazut cu doua benzi
reflectorizante iar in partea de sus sunt
prevazute cu orificii pentru lumini
Dimansiuni:
-inaltime 30cm
-inaltime 46 cm
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CTPT Banda delimitare
Culori: alb-rosu
galben-negru
Latime:7cm
Lungimi:100m(45 buc/pac)
200m(45 buc/pac)
500m(12 buc/pac)
Echipamente pentru protecţia muncii

CTPT P-POD-100

CTPT P-POD-25

Limitatoare viteza
Culori: galben-negru
Inaltime: 50 mm
Lungime 350 mm
Latime 1000 mm
Se recomanda folosirea capetelor

Limitatoare viteza
Culori: galben-negru
Inaltime: 50 mm
Lungime 350 mm
Latime 250 mm
Se recomanda folosirea capetelor

CTPT P-POD-50

CTPT P-POD-END

Limitatoare viteza
Culori: galben-negru
Inaltime: 50 mm
Lungime 350 mm
Latime 500 mm
Se recomanda folosirea capetelor

Capete limitatoare viteza
Culori: galben / negru
Inaltime: 50 mm
Lungime 350 mm
Latime 170 mm
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CTPT NAR-8010

CTPT NAR-8010

Cauciuc protectie cu inălțimea de 80 cm.
Lungimea 10cm. Ideal pentru utilizarea in
parcări interioare în depozite, etc.
Protejează peretele împotriva deteriorarii,
și reduce semnificativ daunele care ar
putea apărea la vehicule.

Limitatoare viteza
Culori: galben-negru
Inaltime: 30 mm
Lungime 600 mm
Latime corp 470 mm
Latime rampa 200mm
Se recomanda folosirea capetelor

CTPT Cremă de mâini - 100ml /75 ML
Cremă de mâini cu glicerină Lemon Linea
VIT, proiectata pentru ingrijirea mainilor.
Acesta conține ingrediente care asigura
îngrijirea adecvată pentru maini. Crema
este imbogatita cu extract de lamaie si
vitamina A + E și provitamina B5. Acesta
conține alantoină.

CTPT Pasta clasica curatat pentru mâini
500g
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Echipamente pentru protecţia muncii

CTPT Sapun lichid 0,5 l/5 l
CTPT Pasta abraziva curatat pentru mâini
500g

Gel foarte eficient pentru curatirea mâini foarte
murdare.
Indeparteaza eficient murdaria de ulei, grăsimi,
rugină, vopsea proaspătă, adezivi.

CTPT POLO JUPITER
Tricou Polo din material fluorescent galben/
portocaliu,prevazute la piept cu doua benzi
reflectorizante cu latimea de 50 mm
Compozitie: 65% poliester + 35% bumbac.
Marimi: S-XXXL
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