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Zásahové rukavice  pre hasičov
Fire Keeper - EN 659:2008

1 Zásahové rukavice Fire Keeper, dlhá manžeta, EN 659 506 989 4 102,70

 - ochranné rukavice pre hasičov, podľa DIN EN

659:2008 (EN 659 + A1 + AC: 2009)

 - farba: tmavomodrá / čierna

 - dostupné veľkosti: 6-12

 - popis: vonkajšia vrstva dlaňovej časti, ochrany kĺbov a kostí, končeky  prstov, z materiálu 

štruktúrovaná textília 100% Kevlar, s nánosom

plameňuodolného karbónového silikónu

 - chrbát ruky a manžeta – keprová tkanina Nomex Delta TA s ochranou švov z NF plameňu 

odolného silikónu.

 - podšívka až po koniec manžety z interlokovej pleteniny zo 100% Kevlaru , priamo zošitá s 

vrstvou tkaniny 50% Kevlar / 50% Nomex.

 - podšívka manžety z meta-aramidovej tkaniny.

 - membrána Porelle – vysoká priedušnosť, odolná voči vode a poveternostným 

podmienkam

 - aplikácie: „3M Scotchlite“ reflexná páska žltá/strieborná/žltá na manžete, reflexná 

nášivka, červená koža vložená v manžete, žltá reflexná páska na ochranu hánok ruky.

 - sťahovací remienok na konci manžety s reflexným pásikom na rýchle odopnutie.

 - rukavice sú vybavené polkrúžkami s karabínkou na spojenie a zavesenie.

 - dĺžka : cca. 36 cm

2 Zásahové rukavice Fire Keeper, pletená manžeta, EN 659 506 991 4 90,00

 - ako Art.-Nr. 506 989

 - pletená manžeta: 100% Kevlarová pletenina

 - dĺžka : cca. 31 cm

Fire Keeper PBI MATRIX - EN 659:2008

3 Zásahové rukavice Fire Keeper PBI Matrix, dlhá manžeta, EN 659 506 989-55 15 112,80

 - popis : vonkajšia vrstva dlaňovej časti, ochrany kĺbov a kostí, končeky prstov, z materiálu 

štruktúrovaná textília 100% Kevlar, s nánosom plameňuodolného karbónového silikónu, 

chrbát ruky a manžeta: extrémne ľahká tkanina

PBI Matrix 

 - podšívka až po koniec manžety z interlokovej pleteniny zo 100% Aramidu (Kevlar) , 

priamo zošitá s vrstvou tkaniny z aramidových vlákien.

 - podšívka manžety z meta-aramidovej tkaniny.

 - membrána Porelle – vysoká priedušnosť, odolná voči vode a poveternostným 

podmienkam

 - aplikácie: „3M Scotchlite“ reflexná páska žltá/strieborná/žltá na manžete, reflexná 

nášivka, žltá reflexná páska na ochranu hánok ruky.

- Sťahovací remienok na konci manžety s reflexným pásikom na rýchle odopnutie.                                                                                                                                                                   

- Rukavice sú vybavené polkrúžkami s karabínkou na spojenie a zavesenie.

 - dĺžka : cca. 37 cm

4 Zásahové rukavice Fire Keeper PBI Matrix, kompakt manžeta, EN 659 506 990-55 15 103,20

 - popis: vonkajšia vrstva dlaňovej časti, ochrany kĺbov a kostí, končeky prstov, z materiálu 

štruktúrovaná textília 100% Kevlar, s nánosom plameňuodolného karbónového silikónu, 

chrbát ruky a manžeta: extrémne ľahká tkanina

PBI Matrix

 - podšívka až po koniec manžety z interlokovej pleteniny zo 100% Aramidu (Kevlar) , 

priamo zošitá s vrstvou tkaniny z aramidových vlakien.

 - podšívka manžety z meta-aramidovej tkaniny.

 - membrána Porelle – vysoká priedušnosť, odolná voči vode a poveternostným 

podmienkam

 - aplikácie: reflexná nášivka, žltá reflexná páska na ochranu hánok ruky , sťahovací 

remienok na zápästí na suchý zips.                                                                                    - 

Rukavice sú vybavené polkrúžkami s karabínkou na spojenie a zavesenie.

 - dĺžka : cca. 28 cm

Zásahové rukavice
platný od 01.03.2018

cenník



5 Zásahové rukavice Fire Keeper PBI Matrix, pletená manžeta, EN 659 506 991-55 15 107,90

manžetou (prod.506 989-55)

PATRON FIRE - EN 659:2008

6 Zásahové rukavice Patron Fire, dlhá manžeta, EN 659 508 495 6 70,20

 - ochranné rukavice pre hasičov, podľa DIN EN 659:2008 (EN 659 + A1 + AC: 2009)

 - farba: čierna , béžová

 - dostupné veľkosti: 6 – 12

 - popis : dlaň, chrbát ruky a ochrana kĺbov a kostí: špeciálna teľacia koža, tepelne odolná, 

hydrofóbna, pri opálení optimalizované zmršťovanie kože, zvláštna mäkkosť kvôli 

vybraným mastiam.

 - podšívka : vyrobená z extrémnej pleteniny -100% Kevlar®

 - manžeta : hovädzia štiepenka, manžeta zakončená teľacou kožou, sťahovací remienok so 

zapínaním na suchý zips

 - vložka: paropriepustná bariéra, vodotesná, odolná proti vetru, priedušná

 - aplikácie : strieborné reflexné prúžky na manžete 50 mm, krúžok a karabínka,         - 

vyrábané aj vo farbe  : čierna , béžová , ružová 

7 Zásahové rukavice Patron Fire, kompaktná manžeta, EN 659 508 496-0 6 67,60

 - ako PATRON®fire (prod.508 495)

 - kompaktná manžeta - skrátená o 4cm

8 Zásahové rukavice Patron Fire, pletená manžeta, EN 659 508 500 6 64,87

 - ako PATRON®fire (prod.508 495)

 - pletená manžeta : 100% Kevlarová pletenina                                           - vyrábané 

aj vo farbe  : čierna , béžová 

9 Zásahové rukavice Patron Fire Elk, dlhá manžeta, EN 659 508 503 7 81,90

 - ochranné rukavice pre hasičov, podľa DIN EN 659:2008 (EN 659 + A1 + AC: 2009)

 - farba: horčicovo žltá

 - dostupné veľkosti: 6-12

 - popis: dlaň: hovädzia koža, chrbát ruky , ochrana kĺbov a kostí: špeciálna losia koža, 

tepelne odolná, hydrofóbna, pri opálení optimalizované zmršťovanie kože, zvláštna 

mäkkosť kvôli vybraným mastiam.

 - podšívka: vyrobená z extrémnej 100% Kevlar® pleteniny.

 - manžeta: hovädzia štiepenka, sťahovací remienok so zapínaním na suchý zips

 - vložka: membrána HIPORA, vodotesná, odolná voči vetru, optimálne priedušná, 

paropriepustná a anatomická.

 - aplikácie: strieborné reflexné prúžky na manžete, krúžok a karabínka,



10 Zásahové rukavice Patron Fire Elk, pletená manžeta, EN 659 508 505 7 76,70

 - ako PATRON®fire Elk (prod.508 503)

 - pletená manžeta : 100% Kevlar® -pletenina

11 Zásahové rukavice Patron Red Dragon, dlhá manžeta, EN 659 508 595 85,80

 - ako PATRON®fire (prod.508 495)

 - doplnené o červené aplikácie z kvalitnej koži na hánkach a kĺboch prstov , a 

zosilnené na dlani kevlarovou vrstvou

12 Zásahové rukavice Patron Fire PBI Elk, dlhá manžeta, EN 659 508 509 106,60

 - ochranné rukavice pre hasičov, podľa DIN EN 659:2008 (EN 659 + A1 + AC: 2009)

 - farba: béžová/žltá

 - dostupné veľkosti: 6 – 12

 - popis : dlaň, prsty z jemnej losej kože , dlaň a ochrana kĺbov a kostí: PBI - 

vysokotepelneodolný materiál, chrbát ruky : priedušný PBI Matrix

 - podšívka : vyrobená z extrémnej pleteniny -100% Kevlar®

 - manžeta : priedušný PBI Matrix, sťahovací remienok so zapínaním na suchý zips

 - vložka: paropriepustná bariéra, vodotesná, odolná proti vetru, priedušná

 - aplikácie : strieborné reflexné prúžky na manžete 25 mm, krúžok a karabínka,         

13 Zásahové rukavice Patron Fire PBI Elk, pletená manžeta, EN 659 508 512 102,70

 - ako PATRON®fire PBI Elk (prod.508 509)

 - pletená manžeta : 100% Kevlar® -pletenina

14 Zásahové rukavice askö Patriot Fireproof, dlhá manžeta, EN 659 506 800 10 89,70

 - podľa STN EN 659:2008 (EN 659 + A1 + AC:

2009)

 - farba: červená/čierna 

 dostupné veľkosti: 6-13

 - popis : dlaň, kĺby prstov, končeky prstov a hánky ruky, z para-aramidovej textílie s 

nánosom plameňuodolného karbónového silikónu, chrbát rukavice

a manžeta so 100% Aramidu (Kermel)-Keprová tkanina farbená v celku.vnútorná vrstva: 

100% Kevlar, výstelka:100% plameňuodolný Polyamid.

 - vložka: membrána HIPORA, vodotesná, odolná voči vetru, optimálne priedušná, 

paropriepustná a anatomická.

 - paplikácie: „3M Scotchlite“ reflexná páska žltá/strieborná/žltá, reflexná nášivka



15 Zásahové rukavice askö Patriot Fireproof, pletená manžeta, EN 659 506 801 10 85,80

 - ako askö Patriot Fireproof (prod.506 800)

 - pletená manžeta : 100% Kevlar® -pletenina

Rukavice  pre záchranárov a na vyprosťovanie
16 Pracovné rukavice askö DEER Skin, EN 388 603 552 13 41,60

 - farby: červená, žltá, neónovo žltá a oranžová

 - popis: prsty a kĺbové chrániče a dlaň z lícovej kože posilnenie dlaňovej časti aplikáciou z

Kevlaru s vrstvou karbónu, možnosť spárovania rukavíc pomocou karabínky a krúžku, 

končeky prstov povrstvené polyuretánom PU

 - PU vrstva: veľmi vysoká odolnosť voči šmyku

 - obzvlášť vysoká odolnosť voči oderu vďaka karbónovej vrstve

17 Pracovné rukavice askö DEER Skin PRO, EN 388 603 562 13 46,80

 - certifikované v súlade s EN 388 CAT II

 - ako asko DEER SKIN, produkt: 603 552

 - s vnútornou podšívkou z Kevlaru

18 Pracovné rukavice askö GRIP ULTRA, EN 388 603 550 14 15,60

 - syntetické kožené rukavice s Nylon/Spandexu na chrbte rukavice, v súlade s EN 388, CAT 

II .

 - farba : čierna-svietivo oranžová, čierna-červená , čierna-svietivo žltá

 - veľkosti : 5-12

 - popis: vlastnosti: pruhy na dlani a palci vyrobené zo silikónu, chrbát ruky oranžový 

nylonový úplet, pružné, ochrana proti prerezaniu , dobrá odolnosť voči oderu.

 - spolu s krúžkom a háčikom


