


SPODNIE DO PASA Kneiter art.: 5906

-  dwie kieszenie przednie, 
-  kieszonka na telefon
-  nakolanniki z tkaniny odpornej na ścieranie,  z możliwością 

umieszczenia wkładu od dołu
-  kieszeń boczna, zapinana na rzep
-  dwie kieszenie tylne
-  kieszeń miarowa na prawej nogawce
-  pasek na narządzia na boku lewej nogawki
-  wytrzymałe nici HEAVY DUTY
tkanina: 65% PES / 35% BW, 260g/m2

dostępne rozmiary: 48 - 62

KRÓTKIE SPODENKI Kneiter art.: 5907

-  dwie kieszenie przednie
-  kieszonka na telefon
-  kieszeń boczna
-  dwie kieszenie tylne
-  na prawej nogawce kieszeń miarowa
-  wytrzymałe nici HEAVY DUTY
tkanina: 65% PES / 35% BW, 260g/m2

dostępne rozmiary: 48 - 62

SPODNIE OGRODNICZKI Kneiter art.: 6906

-  na piersi kieszeń z przegródką
-  zaczep na klucze
-  dwie kieszenie przednie
-  nakolanniki z tkaniny odpornej na ścieranie, z możliwością 

umieszczenia wkładu od dołu
-  kieszeń boczna
-  dwie kieszenie tylne
-  kieszeń miarowa na prawej nogawce
-  pasek na narządzia na boku lewej nogawki
-  z tyłu trójkąt wzmacniający
-  szelki zapinane na klamry z regulacją
-  wytrzymałe nici HEAVY DUTY
tkanina: 65% PES / 35% BW, 260g/m2

dostępne rozmiary: S - XXL

BLUZA Kneiter art.: 3906

-  zapinana na zamek
-  na barkach wszyta tkanina odporna na ścieranie
-  dwie kieszenie piersiowe, prawa na telefon
-  lewa kieszeń dwukolorowa, kryta patką zapinaną na rzep
-  dwie kieszenie dolne, podwójne
-  rękawy odpinane na zamek
-  na łokciach naszyte wzmocnienia z tkaniny  

odpornej na ścieranie
-  wytrzymałe nici HEAVY DUTY
tkanina: 65% PES / 35% BW, 260g/m2

dostępne rozmiary: S - XXL

 CZAPKA Z DASZKIEM Kneiter art.: 0101

-  daszek usztywniony
-  cztery wywietrzniki
-  obwód regulowany zapięciem z tyłu na rzep
tkanina: 65%PES / 35%BW; 245g/m2

rozmiar uniwersalny
kolory:  

                    
9226

KNEITER

TROUSERS Kneiter art.: 5906

-  two front pockets
-  mobile phone pocket
-  trouser knees finished with fabric resistant to abrasion, with 

possibility of inserting knee pads from below
-  side pocket fastened with velcro
-  tool pocket on the right trouser leg
-  tool strap on the left trouser leg
-  durable stitching HEAVY DUTY
fabric: 65% PS / 35% CO, 260g/m2

available sizes: 48 - 62

SHORT TROUSERS Kneiter art.: 5907

-  two front pockets
-  mobile phone pocket
-  side pocket
-  tool pocket on the right trouser leg 
-  durable stitching HEAVY DUTY
fabric: 65% PS / 35% CO, 260g/m2

available sizes: 48 - 62

BIB-TROUSERS Kneiter art.: 6906

-  on the breast part, pocket with compartment
-  clip for keys
-  two front pockets
-  trouser knees finished with fabric resistant to abrasion, with 

possibility of inserting knee pads from below
-  side pocket
-  two back pockets
-  tool strap on the side of left trouser leg
-  braces with buckle regulation
-  durable stitching HEAVY DUTY
fabric: 65% PS / 35% CO, 260g/m2

available sizes: S - XXL

JACKET Kneiter art.: 3906

-  zip fastening
-  abrasion resistant fabric on the shoulders
-  two breast pockets, smaller for mobile phone on the right
-  a patched bicolour left pocket, concealed with flap 

fastened with velcro
-  sleeves removable on fly zip
-  elbow parts strenghthened by abrasion resistant fabric
-  durable stitching HEAVY DUTY
fabric: 65% PS / 35% CO, 260g/m2

available sizes: S - XXL

 CAP Kneiter art.: 0101

-  stiffened peak
-  four vents
-  velcro regulation on the back
fabric: 65%PS / 35%CO; 245g/m2

rozmiar uniwersalny
colours:  

                    
9226



ECO
BLUZA ECO art.: 3904

-  na barkach wszyta tkanina odporna na ścieranie
-  dwie wielofunkcyjne kieszenie piersiowe
-  pod prawą kieszenią zaczep
-  dwie kieszenie dolne, zapinane na zamek
-  profilowane dwukolorowe rękawy
-  dół prosty, po bokach regulacja obwodu na zapinki
-  wytrzymałe nici HEAVY DUTY
tkanina: 65% PES / 35% BW, 270g/m2

dostępne rozmiary: S - XXL

SPODNIE OGRODNICZKI ECO art.: 6904

-  na przodzie kieszeń wielofunkcyjna
-  kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek
-  dwie kieszenie dolne
-  tył podniesiony, profilowany
-  szelki zapinane na klamry z regulacją
-  wielofunkcyjna kieszeń boczna, z kieszenią na telefon
-  nakolanniki z tkaniny odpornej na ścieranie zapinane na rzep, 

z możliwością włożenia wkładu od góry
-  dwie kieszenie tylne, zapinane na rzep
-  kieszeń miarowa na prawej nogawce
-  pasek na narzędzia na boku lewej nogawki
-  od wewnętrznej strony nogawek, wstawki wzmacniające
-  wytrzymałe nici HEAVY DUTY
tkanina: 65% PES / 35% BW, 270g/m2

dostępne rozmiary: S - XXL

SPODNIE DO PASA ECO art.: 5904

-  dwie kieszenie przednie
-  jedna kieszeń boczna z kieszenią na telefon
-  nakolanniki z tkaniny odpornej na ścieranie, zapinane na 

rzep, z możliwością włożenia wkładu od góry
-  dwie kieszenie tylne, zapinane na rzep
-  jedna kieszeń miarowa na prawej nogawce
-  pasek na narzędzia na boku lewej nogawki
-  od wewnętrznej strony nogawek, wstawki wzmacniające
-  pas z szerokimi podtrzymywaczami 
-  wytrzymałe nici HEAVY DUTY
tkanina: 65% PES / 35% BW, 270g/m2

dostępne rozmiary: 48 - 62

CZAPKA Z DASZKIEM ECO art.: 0101 

-  daszek usztywniony
-  cztery wywietrzniki
-  obwód regulowany zapięciem z tyłu na rzep
tkanina: 65%PES / 35%BW; 245g/m2

rozmiar uniwersalny
kolory:  

                      
9227

JACKET ECO art.: 3904

-  abrasion resistant fabric patched on the shoulders
-  two multifunctional breast pockets
-  clip below the right pocket
-  two bottom pockets fastened with fly zip
-  profiled bicolour sleeves
-  straight bottom, waistband regulation with clasps 

on the sides
-  durable stitching heavy duty
fabric: 65% PS / 35% CO, 270g/m2

available sizes: S - XXL

BIB-TROUSERS ECO art.: 6904

-  multifunctional pocket on the front
-  innner pocket fastened with fly zip
-  two lower pockets
-  rised and profiled back
-  braces with buckle regulation
-  multifunctional side pocket, with mobile phone pocket
-  trouser knees from abrasion resistant fabric with velcro 

fastening with possibility of inserting knee pads from the top
-  two back pockets, with velcro fastening
-  tool strap on the side of left trouser leg
-  from the inside of trouser legs, reinforcement inserts
-  durable stitching HEAVY DUTY
fabric: 65% PS / 35% CO, 270g/m2

available sizes: S - XXL

TROUSERS ECO art.: 5904

-  two front pockets
-  tool pocket on one side with mobile phone pocket
-  trouser knees from abrasion resistant fabric with velcro 

fastening with possibility of inserting knee pads from below
-  two back pockets with velcro fastening
-  tool pocket on the right trouser leg
-  tool strap on the side of right trouser leg
-  reinforcement inserts from the inside parts of the trouser legs
-  belt with wide support
-  durable stitching HEAVY DUTY
fabric: 65% PS / 35% CO, 270g/m2

available sizes: 48 - 62

CAP ECO art.: 0101 

-  stiffened peak
-  four vents
-  velcro regulation on the back
fabric: 65%PS / 35%CO; 245g/m2

rozmiar uniwersalny
colours:  

                      
9227



ROCK

SPODNIE DO PASA ROCK art.: 5908

-  rozporek zapinany na zamek
-  dwie kieszenie przednie podwójne - skośne, naszywane
-  dwie kieszenie przednie wiszące, narzędziowe - wielofunkcyjne, 

dopinane na zamek
-  jedna kieszeń udowa - wielofunkcyjna, zapinana na rzepy
-  jedna kieszeń miarowa wielofunkcyjna na boku nogawki
-  nakolanniki z tkaniny odpornej na ścieranie, z możliwością założenia 

wkładu od dołu
-  dwie kieszenie tylne
-  pasek na narzędzia po prawej stronie
-  nogawki wykończone obrębem
-  tkanina kontrastowa przy kieszeniach
-  odblaskowe wypustki w nakolannikach i kieszeniach
-  wytrzymałe nici HEAVY DUTY
tkanina: 65% PES / 35% BW, 260g/m2

dostępne rozmiary: 48 - 62
KRÓTKIE SPODENKI ROCK art.: 5909

-  rozporek zapinany na zamek
-  dwie kieszenie przednie podwójne
-  jedna kieszeń udowa- wielofunkcyjna, zapinana na rzep
-  jedna kieszeń miarowa wielofunkcyjna na boku nogawki
-  dwie kieszenie tylne
-  pasek na narzędzia po prawej stronie
-  tkanina kontrastowa i odblaskowe wypustki,  

przy kieszeniach
-  wytrzymałe nici HEAVY DUTY
tkanina: 65% PES / 35% BW, 260g/m2

dostępne rozmiary: 48 - 62

SPODNIE OGRODNICZKI ROCK art.: 6908

-  zapinane na zamek
-  kieszenie karczka, kryte patką, zapinana na zatrzaski
-  dwie kieszenie przednie podwójne
-  dwie kieszenie przednie wiszące, narzędziowe- wielofunkcyjne, 

dopinane na zamek
-  jedna kieszeń udowa - wielofunkcyjna, zapinana na rzep
-  jedna kieszeń miarowa wielofunkcyjna na boku nogawki
-  nakolanniki z tkaniny odpornej na ścieranie, z możliwością założenia 

wkładu od dołu
-  dwie kieszenie tylne
-  pasek na narzędzia po prawej stronie
-  szelki z podwójną gumą, zapinane rozdzielcze klamerki
-  tkanina kontrastowa przy kieszeniach
-  odblaskowe wypustki w nakolannikach i kieszeniach
-  wytrzymałe nici HEAVY DUTY
tkanina: 65% PES / 35% BW, 260g/m2

dostępne rozmiary: S - XXL

BLUZA ROCK art.: 3908

-  zapinana na zamek  kryty plisą, zapinaną na zatrzaski od góry i od 
dołu, oraz rzepy

-  karczki przodów i tyłu kontrastowe, odblaskowa wypustka w 
szwach

-  podkrój szyi wykończony stójką
-  dwie kieszenie piersiowe wielofunkcyjne, z patką zapinaną na 

zatrzaski, pod lewą zaczep
- dwie kieszenie dolne asymetryczne, z odblaskową wypustką
- rękawy dwukolorowe, z odblaskową wypustką, wykończone 

mankietem z regulacją na zatrzaski
-  dół wykończony paskiem, po bokach guma regulująca obwód
-  wytrzymałe nici HEAVY DUTY
tkanina: 65% PES / 35% BW, 260g/m2

dostępne rozmiary: S - XXL

TROUSERS ROCK art.: 5908

-  fly zip
-  two double front pockets – obliqued, patched
-  two front hanging pockets, multifunctional with zip fastening
-  one thigh pocket, multifunctional, with velcro fastening
-  trouser knees finished with abrasion resistant fabric with possibility 

of inserting knee pads from below
-  two back pockets
-  tool strap on the right side
-  trouser legs finished with hem
-  contrast fabric on the pockets
-  reflective piping on the trouser knees and pockets
-  durable stitching HEAVY DUTY
fabric: 65% PS / 35% CO, 260g/m2

available sizes: 48 - 62

SHORT TROUSERS ROCK art.: 5909

-  fly zipper
-  two double pockets in the front
-  one thigh pocket – multifunctional, with velcro fastening
-  one multifunctional tool pocket on the side of the trouser leg
-  two back pockets
-  contrast fabric and reflective piping next to the pockets
-  durable stitching HEAVY DUTY
fabric: 65% PS / 35% CO, 260g/m2

available sizes: 48 - 62

BIB-TROUSERS ROCK art.: 6908

-  fastened with fly zip
-  yoke pockets concealed with flap, fastened with press studs
-  two double front pockets
-  two hanging front pockets – multifunctional, clipped with fly zip
-  one thigh pocket – multifunctional with velcro fastening
-  two back pockets
-  tool strap on the right side
-  braces with double rubber, fastened with separate buckles
-  contrast fabric on the pockets
-  reflective piping on the trouser knees and pockets
-  durable stitching HEAVY DUTY
fabric: 65% PS / 35% CO, 260g/m2

available sizes: S - XXL

JACKET ROCK art.: 3908

-  zip fastening concealed with pleat, fastened with press studs from 
top to the bottom and velcro

-  contrast front and back yoke, with reflective piping in stitches
-  two lower asymetric pockets with reflective piping 
-  bicolour sleeves with reflective piping, finished with cuffs regulated 

by snap
-  bottom finished with belt, regulated with rubber on the sides
-  durable stitching HEAVY DUTY
fabric: 65% PS / 35% CO, 260g/m2

available sizes: S - XXL



 ODZIEŻ ZIMOWACLASSIC

Kurtka WINTER art.: 1802

- zapinana na zamek, kryty plisą zapinaną na zatrzaski i rzepy
- podkrój szyi wykończony stójką
- kaptur dopinany na zamek, zapinany na rzep,
   regulowany na sznurek
- boki przodów i tyłu - kontrastowe
- dwie kieszenie dolne - zapinane na zamek
- kieszeń wewnętrzna zapinana na rzep
 

- z tyłu kontrastujący pas 
- rękawy cięte wzdłuż, z kontrastującym pasem, 
   wykończone mankietem z gumą, regulacja obwodu zapinką na rzep
- dół wykończony tunelem ze sznurogumką regulującą obwód
- wewnątrz ocieplana - polarem i pikówką
- z przodu kontrastujące wstawki
tkanina: 100% PES, 150g/m2

dostępne rozmiary: S - XXXL

SPODNIE OGRODNICZKI CLASSIC art.: 6916     

- karczek przedni odcinany
-  kieszeń karczka naszywana z patką 

zapinaną na napę
- rozporek przedni zapinany na napy
-  rozporek boczny zapinany na guzik + napy 

do regulacji obwodu
- dwie kieszenie dolne naszywane
- jedna kieszeń tylna 
- jedna kieszeń miarowa 
- podniesiony tył przechodzi w szelki
- szelki z regulacją
- nogawki wykończone obrębem
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2

dostępne rozmiary: S - XXL
kolory:              

3022
3040

3050 Kurtka WINTER art.: 1802

- zapinana na zamek, kryty plisą zapinaną na zatrzaski i rzepy
- podkrój szyi wykończony stójką
- kaptur dopinany na zamek, zapinany na rzep,
   regulowany na sznurek
- boki przodów i tyłu - kontrastowe
- dwie kieszenie dolne - zapinane na zamek
- kieszeń wewnętrzna zapinana na rzep
 

- z tyłu kontrastujący pas 
- rękawy cięte wzdłuż, z kontrastującym pasem, 
   wykończone mankietem z gumą, regulacja obwodu zapinką na rzep
- dół wykończony tunelem ze sznurogumką regulującą obwód
- wewnątrz ocieplana - polarem i pikówką
- z przodu kontrastujące wstawki
fabric: 100% PS, 150g/m2

available sizes: S - XXXL

3022
3040

3050

  JACKET CLASSIC art.: 3916

-  fastened with concealed snaps
-  neck-cut finished with collar 
-  two breast pockets with flaps fastened with snaps
-  hem finished sleeves with regulation
-  bottom part finished with rubber strap adjusting the 

circuit on both sides
fabric: 65% PS / 35% CO, 245g/m2

available sizes: S - XXL
colours:              

BIB-TROUSERS CLASSIC art.: 6916     

-  front yoke separeted by stitching
-  patched yoke pocket with flap fastened with snap
-  front slit fastened with snaps
-  side slit fastened with button + snaps for waistband regulation
-  two patched lower pockets
-  one back pocket
-  one tool pocket
-  rised back passes into braces
-  braces with regulation
-  trouser legs finished with hem
fabric: 65% PS / 35% CO, 245g/m2

available sizes: S - XXL
colours:              

3022
3040

3050

  BLUZA CLASSIC art.: 3916

- zapinana na kryte napy 
- podkrój szyi wykończony kołnierzem
- dwie kieszenie piersiowe z patkami zapinanymi na napy
- rękawy wykończone obrębem z regulacją
-  dół bluzy wykończony paskiem z gumą dopasowującą 

obwód po bokach
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2

dostępne rozmiary: S - XXL
kolory:              

3022
3040

3050



 Hi Vis Orange  Hi Vis Orange Hi Vis Yellow  Hi Vis Yellow

SPODNIE OGRODNICZKI Hi Vis
 art.: 6920-315-9026 - żółty / granat 

art.: 6920-315-9277 - pomarańcz / granat

-  na karczku kieszeń zapinana na zamek, kryta kontrastową 
patką, zapinaną na rzep

-  rozporek zapinany na zamek
-  rozporki boczne zapinane na guziki
-  dwie kieszenie przednie naszywane, z wzmocnieniem, 

wejście do kieszeni z kontrastowej tkaniny
-  jedna podwójna kieszeń udowa, kryta kontrastową patką, 

zapinaną na rzepy
-  jedna kieszeń tylna, kryta kontrastową patką, zapinaną na 

rzepy 
-  na udzie kieszeń miarowa
-  tył profilowany
-  szelki elastyczne z regulacją na rozdzielcze klamerki
-  dolna część nogawek z kontrastowej tkaniny
-  nogawki wykończone obrębem 
-  podwójne pasy taśmy odblaskowej o szer. 5 cm w dolnej 

części nogawek, pojedyncza w pasie
-  wytrzymałe nici HEAVY DUTY
tkanina: 80% PES / 20% BW, 280g/m2

dostępne rozmiary: S - XXL

BLUZA Hi Vis art.: 3920-315-9026 - żółty / granat
  art.: 3920-315-9277 - pomarańcz / granat

-  zapinana na guziki, kryte w podwójnej plisie
-  podkrój szyi wykończony kołnierzem
-  kontrastowe karczki przodów i tyłu
-  dwie kieszenie piersiowe naszywane, na prawej dodatkowa 

kieszeń, kontrastowe patki, zapinane na rzepy
-  jedna kieszeń wewnętrzna- prawy przód
-  dwie kieszenie dolne wpuszczane
-  rękawy zapinane na guzik, wykończone kontrastowym mankietem
-  dół bluzy wykończony kontrastowym paskiem
-  podwójne taśmy odblaskowe o szer. 5 cm na korpusie i rękawach
-  wytrzymałe nici HEAVY DUTY
tkanina: 80% PES / 20% BW, 280g/m2

dostępne rozmiary: S - XXL

SPODNIE do PASA Hi Vis  art.: 5920-315-9026 - żółty / granat
    art.: 5920-315-9277 - pomarańcz / granat

-  pasek z szlufkami z kontrastowej tkaniny zapinany na guzik
-  zapinki do regulacji na guzik, po bokach w pasie
-  rozporek zapinany na zamek
-  dwie kieszenie przednie naszywane, z wzmocnieniem, wejście do kieszeni z 

kontrastowej tkaniny
-  podwójna kieszeń udowa, kryta kontrastową patką, zapinaną na rzepy
-  jedna kieszeń tylna, kryta kontrastową patką, zapinaną na rzepy 
-  na udzie kieszeń miarowa
-  dolna część nogawek z kontrastowej tkaniny
-  nogawki wykończone obrębem 
-  podwójne pasy taśmy odblaskowej o szer. 5 cm w dolnej części nogawek
-  wytrzymałe nici HEAVY DUTY
tkanina: 80% PES / 20% BW, 280g/m2

dostępne rozmiary: 46 - 60

BIB-TROUSERS Hi Vis   
art.: 6920-315-9026 - yellow / navy
art.: 6920-315-9277 - orange / navy

-  on the yoke, pocket fastened with fly zip, concealed with 
flap, fastened with velcro.

-  fly zipper
-  side slits fastened with buttons
-  two front patched and reinforced pockets, entry to the 

pocket made of contrast fabric
-  one back pocket, concealed with contrast flap, fastened 

with velcro
-  one thigh pocket, concealed with contrast flap fastened 

with velcro
-  profiled back
-  elastic braces with regulation on seperate buckles
-  tool pocket on the thigh
-  lower part of the trouser legs of contrast fabric
-  trouser legs finished with hem
-  double reflective tape 5 cm wide in the lower part, a single 

on the waist
-  durable stitching HEAVY DUTY
fabric: 80% PS / 20% CO, 280g/m2

available sizes: S - XXL

JACKET Hi Vis art.: 3920-315-9026 - yellow / navy
     art.: 3920-315-9277 - orange / navy

-  fastened with buttons, concealed with double pleat
-  neck cut finished with collar
-  contrast yokes in front and back
-  two patched breast pockets, with additional pocket on the right, 

contrast flaps fastened with velcro
-  one inner pocket
-  two lower slit pockets
-  sleeves fastened with buttons, finished with contrast cuffs
-  bottom of the jacket finished with contrast stripe
-  double reflective tapes 5cm wide on the body and sleeves
-  durable stitching HEAVY DUTY
fabric: 80% PS / 20% CO, 280g/m2

available sizes: S - XXL

TROUSERS Hi Vis art.: 5920-315-9026 - yellow / navy
                    art.: 5920-315-9277 - orange / navy

-  belt with loops made of contrast fabric fastened with button
-  button clips on the sides for regulation
-  fly zipper
-  two patched reinforced pockets, entries of the pockets made with contrast fabric
-  one double thigh pocket, concealed with flap, fastened with velcro
-  one tool pocket on the thigh
-  one back pocket
-  bottom part of the trouser legs from contrast fabric
-  trouser legs finished with hem
-  double reflective tape 5 cm wide in the lower part of the trousers
-  durable stitching HEAVY DUTY
fabric: 80% PS / 20% CO, 280g/m2

available sizes: 46 - 60



 OBUWIE | SHOES  OBUWIE | SHOES

-  wierzchy wykonane z naturalnej skóry tłoczonej, 
wodoodpornej

-  podnosek - metalowa ochrona palców, 
zabezpieczająca przed uderzeniem do 200J

-  usztywnienie pięty
-  antykorozyjne uchwyty
-  podeszwa wykonana z dwuwarstwowego 

poliuretanu PU/PU, olejoodporna, antypoślizgowa, 
odporna na ścieranie oraz nisko stężone roztwory 
kwasów i zasad, antyelektrostatyczna, z absorpcją 
energii w części piętowej

-  wkładka antyprzebiciowa do 1100 N
-  wymienne wyściółki o wysokiej higroskopijności
dostępne rozmiary: 36 - 48

Trzewik KRAFT S3 SRC art.: 4351

spełnia normę: EN ISO 20435

-  wierzchy wykonane z skóry dwoiny welurowej w 
połączeniu 
z tkaniną o gęstym splocie

-  podnosek - metalowa ochrona palców, 
zabezpieczająca przed uderzeniem do 200J

-  usztywnienie pięty
-  antykorozyjne uchwyty
-  podeszwa wykonana z dwuwarstwowego 

poliuretanu PU/PU,  
olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na 
ścieranie oraz 
nisko stężone roztwory kwasów i zasad, 
antyelektrostatyczna, 
z absorpcją energii w części piętowej

-  wkładka antyprzebiciowa do 1100 N
-  wymienne wyściółki o wysokiej higroskopijności
dostępne rozmiary: 36 - 47

Półbut Kneiter S1 P art.: 3347

spełnia normę: EN ISO 20435

-  wierzchy wykonane z skóry dwoiny welurowej w 
połączeniu 
z takniną o gęstym splocie

-  podnosek - metalowa ochrona palców, 
zabezpieczająca przed uderzeniem do 200J

-  usztywnienie pięty
-  antykorozyjne uchwyty
-  podeszwa wykonana z dwuwarstwowego 

poliuretanu PU/PU, 
olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na 
ścieranie oraz nisko 
stężone roztwory kwasów i zasad, 
antyelektrostatyczna, 
z absorpcją energii w części piętowej

-  wkładka antyprzebiciowa do 1100 N
-  wymienne wyściółki o wysokiej higroskopijności
dostępne rozmiary: 36 - 47

Trzewik Kneiter S1 P art.: 4352

spełnia normę: EN ISO 20435

-  wierzchy wykonane z naturalnej skóry tłoczonej
-  podnosek - metalowa ochrona palców, 

zabezpieczająca przed uderzeniem do 200J
-  usztywnienie pięty
-  system zapięcia paskiem na rzep oraz elastyczną 

gumą
-  podeszwa wykonana z dwuwarstwowego 

poliuretanu PU/PU, 
olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na 
ścieranie oraz nisko stężone roztwory kwasów i 
zasad, antyelektrostatyczna, z absorpcją energii w 
części piętowej

-  wymienne wyściółki o wysokiej higroskopijności
dostępne rozmiary: 35 - 48

-  wierzchy wykonano z naturalnej skóry tłoczonej
-  podszewki obłożyn wykonano z oddychającego 

odpornego 
na ścieranie materiału

-  podnosek - metalowa ochrona palców,  
zabezpieczająca przed uderzeniem do 200j

-  usztywnienie pięty tworzywem termoplastycznym
-  obuwie sznurowane z antykorozyjnymi oczkami
-  podeszwa wykonana z dwuwarstwowego 

poliuretanu PU/PU, 
olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na 
ścieranie oraz nisko stężone roztwory kwasów i 
zasad, antyelektrostatyczna, 
z absorpcją energii w części piętowej

-  wymienne wyściółki o wysokiej higroskopijności
dostępne rozmiary: 35 - 48

Sandał BLACK S1 SRC art.: 2323

spełnia normę: EN ISO 20435

Półbut BLACK S1 SRC art.: 3356

spełnia normę: EN ISO 20435

-  wierzchy wykonano z naturalnej skóry tłoczonej
-  podszewki obłożyn wykonano z oddychającego 

odpornego 
na ścieranie materiału

-  podnosek - metalowa ochrona palców,  
zabezpieczająca przed uderzeniem do 200j

-  usztywnienie pięty tworzywem termoplastycznym
-  obuwie sznurowane z antykorozyjnymi oczkami
-  podeszwa wykonana z dwuwarstwowego 

poliuretanu PU/PU, 
olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na 
ścieranie oraz nisko stężone roztwory kwasów i 
zasad, antyelektrostatyczna, 
z absorpcją energii w części piętowej

-  wymienne wyściółki o wysokiej higroskopijności
dostępne rozmiary: 35 - 48

Trzewik BLACK S1 SRC art.: 4358

spełnia normę: EN ISO 20435

-  upper made of natural flocked leather, water 
resistant

-  metal toe cap to 200J
-  heel stiffener
-  anti corrosive eyelets
-  sole: double density PU/PU, oil-resistant, slip-

resistant, abrasion resistant, resistant to low 
concentrated solutions of acids and bases, anti-
electrostatic, energy absorption in heel part.

-  puncture resistant insert to 1100N
-  removable inserts with high capability of moisture 

absorption
available sizes: 36 - 48

Safety Boot KRAFT S3 SRC art.: 4351

norm: EN ISO 20435

-  upper made of split suede in combination with 
fabric with a dense wave

-  metal toe cap to 200J
-  heel stiffener
-  anti corrosive eyelets
-  sole: double density PU/PU, oil-resistant, slip-

resistant, abrasion resistant, resistant to low 
concentrated solutions of acids and bases, anti-
electrostatic, energy absorption in heel part.

-  puncture resistant insert to 1100N
-  removable inserts with high capability of moisture 

absorption
available sizes: 36 - 47

Safety Shoe Kneiter S1 P art.: 3347

norm: EN ISO 20435

-  upper made of split suede in combination with 
fabric with a dense wave

-  metal toe cap to 200J
-  heel stiffener
-  anti corrosive eyelets
-  sole: double density PU/PU, oil-resistant, slip-

resistant, abrasion resistant, resistant to low 
concentrated solutions of acids and bases, anti-
electrostatic, energy absorption in heel part.

-  puncture resistant insert to 1100N
-  removable inserts with high capability of moisture 

absorption
available sizes: 36 - 47

Safety Boot Kneiter S1 P art.: 4352

norm: EN ISO 20435

-  upper made of natural flocked leather
-  metal toe cap to 200J
-  heel stiffener
-  fastened with velcro strap and elastic rubber
-  sole: double density PU/PU, oil-resistant, slip-

resistant, abrasion resistant, resistant to low 
concentrated solutions of acids and bases, anti-
electrostatic, energy absorption in heel part

-  removable inserts with high capability of moisture 
absorption 

available sizes: 35 - 48

-  upper made of natural flocked leather
-  lining of the vamp made of breathable, abrasion 

resistant material
-  metal toe cap to 200J
-  heel stiffener of termoplastic material
-  anti-corrosive eyelets
-  sole: double density PU/PU, oil-resistant, slip-

resistant, abrasion resistant, resistant to low 
concentrated solutions of acids and bases, anti-
electrostatic, energy absorption in heel part

-  removable inserts with high capability of moisture 
absorption

available sizes: 35 - 48

Sandal BLACK S1 SRC art.: 2323

norm: EN ISO 20435

Safety Shoe BLACK S1 SRC art.: 3356

norm: EN ISO 20435

-  upper made of natural flocked leather
-  lining of the vamp made of breathable, abrasion 

resistant material
-  metal toe cap to 200J
-  heel stiffener of termoplastic material
-  anti-corrosive eyelets
-  sole: double density PU/PU, oil-resistant, slip-

resistant, abrasion resistant, resistant to low 
concentrated solutions of acids and bases, anti-
electrostatic, energy absorption in heel part

-  removable inserts with high capability of moisture 
absorption

available sizes: 35 - 48

Safety Boot BLACK S1 SRC art.: 4358

norm: EN ISO 20435



 GLOVES OBUWIE | SHOES

-  wierzchy wykonane z mikrofibry białej
-  podnosek - metalowa ochrona palców, 

zabezpieczająca przed uderzeniem do 200J
-  podszewki wykonano z oddychającego odpornego 

na ścieranie materiału
-  usztywnienie pięty
-  system zapięcia paskiem na metalową sprzączkę 

oraz elastyczną gumę
-  podeszwa wykonana z poliuretanu PU, 

olejoodporna, antyelektrostatyczna, 
antypoślizgowa SRC, odporna na ścieranie, 
absorbująca energię w części piętowej

-  wymienne wyściółki o wysokiej higroskopijności
dostępne rozmiary: 35 - 46

-  całość cholewki obuwia wykonano z mikrofibry 
białej

-  taśma gumowa w celu regulacji tęgości obuwia
-  podszewki obłożyn wykonano z oddychającego 

odpornego 
na ścieranie materiału

-  podnosek - metalowa ochrona palców, 
zabezpieczająca przed uderzeniem do 200j

-  usztywnienie pięty tworzywem termoplastycznym
-  podeszwa wykonana z poliuretanu PU, 

olejoodporna, antyelektrostatyczna, 
antypoślizgowa SRC, odporna na ścieranie, 
absorbująca energię w części piętowej

-  wymienne wyściółki o wysokiej higroskopijności
dostępne rozmiary: 35 - 46

Sandał ALBI S1 SRC art.: 2324

spełnia normę: EN ISO 20435

Półbut ALBI S2 SRC art.: 3357

spełnia normę: EN ISO 20435

-  całość cholewki obuwia wykonano z mikrofibry 
białej 

-  taśma gumowa w celu regulacji tęgości obuwia
-  podszewki obłożyn wykonano z oddychającego 

odpornego na ścieranie materiału
-  podnosek - metalowa ochrona palców, 

zabezpieczająca przed uderzeniem do 200j
-  usztywnienie pięty tworzywem termoplastycznym
-  podeszwa wykonana z poliuretanu PU, 

olejoodporna, antyelektrostatyczna, 
antypoślizgowa SRC, odporna na ścieranie, 
absorbująca energię w części piętowej

-  wymienne wyściółki o wysokiej higroskopijności
dostępne rozmiary: 35 - 46

Trzewik ALBI S2 SRC art.: 4359

spełnia normę: EN ISO 20435

Rękawice KLEBER art.: 2004

spełnia normę: EN ISO 388

- powleczenie: szary poliuretan 
- rękawice: dzianina nylonowa, 
- łączenia: bezszwowe
- wykończenie: ściągacz
- jednostka sprzedaży: tuzin / 12 par
- ilość w kartonie: 20 tuzinów / 240 par
dostępne rozmiary: 7 - 10
kolory:  

- powleczenie: szary poliuretan 
- rękawice: dzianina nylonowa, 
- łączenia: bezszwowe
- wykończenie: ściągacz
- jednostka sprzedaży: tuzin / 12 par
- ilość w kartonie: 20 tuzinów / 240 par
dostępne rozmiary: 7 - 10
kolory:  

Rękawice EXAKT Grey art.: 2007

spełnia normę: EN ISO 388
Rękawice EXAKT White art.: 2007

spełnia normę: EN ISO 388

- powleczenie: szary  nitryl
- rękawice: dzianina nylonowa, 
- łaczenia: bezszwowe
- wykończenie: ściągacz
- jednostka sprzedaży: tuzin / 12 par
- ilość w kartonie: 20 tuzinów / 240 par
dostępne rozmiary:  7 - 10

Rękawice GRABER art.: 2005

spełnia normę: EN ISO 388

- powleczenie: czarny  lateks
- rękawice: dzianina nylonowa,
- łączenia: bezszwowe
- wykończenie: ściągacz
- jednostka sprzedaży: tuzin / 12 par
- ilość w kartonie: 20 tuzinów / 240 par
dostępne rozmiary:  7 - 10
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1080

-  upper made of white micro fibre
-  metal toe cap to 200j
-  lining made of breathable, abrasion resistant 

material
-  heel stiffener
-  fastened with velcro strap and elastic rubber
-  sole: PU, oil-resistant, slip-resistant, abrasion 

resistant, resistant to low concentrated solutions 
of acids and bases, anti-electrostatic, energy 
absorption in heel part

-  removable inserts with high capability of moisture 
absorption 

available sizes: 35 - 46

-  the whole upper made of white micro fibre
-  rubber tape regulation
-  lining of the vamp made of breathable, abrasion 

resistant material
-  metal toe cap to 200j
-  heel stiffener of termoplastic material
-  sole: PU, oil-resistant, slip-resistant, abrasion 

resistant, resistant to low concentrated solutions 
of acids and bases, anti-electrostatic, energy 
absorption in heel part

-  removable inserts with high capability of moisture 
absorption 
 

available sizes: 35 - 46

Sandal ALBI S1 SRC art.: 2324

norm: EN ISO 20435

Safety Shoe ALBI S2 SRC art.: 3357

norm: EN ISO 20435

-  whole upper made of white micro fibre
-  rubber regulating tape
-  lining of the vamp made of breathable, abrasion 

resistant material
-  metal toe cap 200j
-  heel stiffener of termoplastic material
-  sole: PU, oil-resistant, slip-resistant, abrasion 

resistant, resistant to low concentrated solutions 
of acids and bases, anti-electrostatic, energy 
absorption in heel part.

-  removable inserts with high capability of moisture 
absorption 

available sizes: 35 - 46

Safety Boot ALBI S2 SRC art.: 4359

norm: EN ISO 20435

 KLEBER GLOVES art.: 2004

norm: EN ISO 388

- coating: grey polyurethane
- glove: nylon knitting, seamless
- finish: welt
- sell unit: dozen / 12 pairs
- quantity in box: 20 dozens / 240 pairs 

available sizes: 7 -  10
colours:  

- coating: white polyurethane
- glove: nylon knitting, seamless
- finish: welt
- sell unit: dozen / 12 pairs
- quantity in box: 20 dozens / 240 pairs 

available sizes: 7 -  10
colours:  

 EXAKT Grey GLOVES art.: 2007

norm: EN ISO 388
 EXAKT White GLOVES art.: 2007

norm: EN ISO 388

- coating: grey nitrile
- gloves: nylon knitting, seamless
- finish: welt
- sell unit: dozen / 12 pairs
- quantity in box: 20 dozens / 240 pairs 

available sizes:  7 -  10

 GRABER GLOVES art.: 2005

norm: EN ISO 388

- coating: black latex
- glove: nylon knitting, seamless
- finish: welt
- sell unit: dozen / 12 pairs
- quantity in box: 20 dozens / 240 pairs 

available sizes:  7 -  10

3022
1080



  RĘKAWICE | GLOVES   RĘKAWICE | GLOVES

- powleczenie: czarny lateks
- rękawice: dzianina poliestrowo-bawełniana, 
- łączenia: bezszwowe
- wykończenie: ściągacz
- jednostka sprzedaży: tuzin / 12 par
- ilość w kartonie: 20 tuzinów / 240 par
dostępne rozmiary: 8 - 11

Rękawice FEST art.: 2006

spełnia normę: EN ISO 388

- powleczenie: niebieski nitryl
- rękawice: dzianina bawełniana 
- łączenia: bezszwowe
- wykończenie: mankiet
- jednostka sprzedaży: tuzin / 12 par
- ilość w kartonie: 10 tuzinów / 120 par
dostępne rozmiary:  10,5

Rękawice STARK art.: 2001

spełnia normę: EN ISO 388

- powleczenie: niebieski nitryl
- rękawice: dzianina bawełniana 
- łączenia: bezszwowe
- wykończenie: ściągacz
- jednostka sprzedaży: tuzin / 12 par
- ilość w kartonie: 10 tuzinów / 120 par
dostępne rozmiary:  8 - 10

Rękawice FLEX art.: 2002

spełnia normę: EN ISO 388

1

2

PRODUKTY MARKI KNEITER 
DOSTĘPNE U DYSTRYBUTORÓW

KEGEL-BŁAŻUSIAK

- rękawice: tkanina poliestrowo-bawełniana
- łączenia: szwy
- wykończenie: mankiet
- jednostka sprzedaży: 10 par
- ilość w kartonie:  140 par
dostępne rozmiary: 9

Rękawice JACK art.: 0000

- powleczenie: nakropienie PVC
- rękawice: dzianina bawełniana, 
- łączenia: bezszwowe
- wykończenie: ściągacz
- jednostka sprzedaży: tuzin / 12 par
- ilość w kartonie: 20 tuzinów / 240 par
dostępne rozmiary: 10

Rękawice DOT art.: 2008

Rękawice SERWUS art.: 2003

spełnia normę: EN ISO 388

- powleczenie: żółty nitryl
- rękawice: dzianina bawełniana
- łączenia: bezszwowe
- wykończenie: ściągacz
- jednostka sprzedaży: tuzin / 12 par
- ilość w kartonie: 20 tuzinów / 240 par
dostępne rozmiary: 8 - 10

Rozmiar 

rękawicy*

Oznaczenie 

kolorystyczne rozmiaru

Obwód dłoni 

(1) [mm]

Długość dłoni 

(2) [mm]

7"    niebieski 178 171

8"    czerwony 203 182

9"    szary 229 192

10"    czarny 254 204

11"    brązowy 279 215

*Rozmiar określa się na podstawie cali angielskich, gdzie 1 cal = 2,54 cmKK_PLEN/1905

- coating: black latex
- glove: polyester cotton knitting, seamless
- finish: welt
- sell unit: dozen / 12 pair
- quantity in box: 20 dozen / 240 pairs
available sizes: 8 -  11

FEST GLOVES art.: 2006

norm: EN ISO 388

Norm: EN ISO 388
- coating: blue nitrile
- glove: cotton knitting. Seamless
- finish: cuff
- sell unit: dozen / 12 pairs
- quantity in box: 10 dozen / 120 pairs
available sizes:  10,5

 STARK art.: 2001

norm: EN ISO 388

- coating: blue nitrile
- glove: cotton knitting, seamless
- finish: welt
- sell unit: dozen / 12 pairs
- quantity in box: 10 dozen / 120 pairs
available sizes:  8 -  10

 FLEX art.: 2002

norm: EN ISO 388

1

2
THE PRODUCTS OF BRAND 

KNEITER ARE AVAILABLE AT THE 
DISTRIBUTORS OF 

KEGEL-BLAZUSIAK

- glove: polyester- cotton fabric
- finish: cuff
- sell unit: 10
- quantity in box: 140 pair
available sizes: 9

 JACK art.: 0000

- coating: dotted PVC
- glove: cotton knitting, seamless
- finish: welt
- sell unit: dozen / 12 pairs
- quantity in box: 10 dozen / 120 pairs 

available sizes: 10

 DOT art.: 2008

 SERWUS art.: 2003

norm: EN ISO 388

- coating: yellow nitrile
- glove: cotton knitting, seamless
- finish: welt
- sell unit: dozen / 12 pairs
- quantity in box: 10 dozen / 120 pairs 

available sizes: 8 -  10

size of 

glove*
colour size mark

hand circuit 

 (1) [mm]

length of hand 

(2) [mm]

7"    blue 178 171

8"    red 203 182

9"    gray 229 192

10"    black 254 204

11"    brown 279 215

size is measured by English inch, where 1 inch  = 2,54


