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� široký sortiment rukavic určených pro použití především
v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu,
na montážních linkách, ve strojírenství, stavebnictví, logistice...

� vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu
� splňují legislativní požadavky na certifikaci ochranných pomůcek



PRACOVNÍ RUKAVICE PLETENÉ

provedení

balení
barva

katalogové číslo

certifikáty

oblast použití

nylonové pletené rukavice bez povrchové úpravy
jemný povrch pro dokonalou hmatovou citlivost
pružné a tvarově přizpůsobivé
zesílená manžeta pro větší pevnost a snadné navlékání
25 x 10 párů; 250 párů v kartonu
bílý nylonový úplet
12036 = S/6 12037 = M/7 12038 = L/8 12039 = XL/9 12040 = XXL/10

DMF–Free • Silicon–Free • ROHS

činnosti s požadavky na hmatovou citlivost – výroba, montáž, balení, kontrola apod.;
nahrazují bavlněné rukavice

ARIOSO®

provedení

balení
barva

katalogové číslo

certifikáty

oblast použití

nylonové pletené rukavice s polyurethanem na špičkách prstů
neklouzavý povrch pro úchop drobných předmětů
pružné a tvarově přizpůsobivé
zesílená manžeta pro větší pevnost a snadné navlékání
25 x 10 párů; 250 párů v kartonu
bílý úplet, bílý polyurethan
12046 = S/6 12047 = M/7 12048 = L/8 12049 = XL/9 12050 = XXL/10

DMF–Free • Silicon–Free • ROHS

činnosti s požadavky na hmatovou citlivost – výroba, montáž, balení, kontrola…

ARIOSO® TOP

provedení

balení
barva

katalogové číslo

certifikáty

oblast použití

nylonové bezešvé pracovní rukavice s polyurethanem v dlaňové části
neklouzavý povrch pro úchop větších předmětů
pružné a tvarově přizpůsobivé
zesílená manžeta pro větší pevnost a snadné navlékání
25 x 10 párů; 250 párů v kartonu
bílý úplet, bílý polyurethan
12056 = S/6 12057 = M/7 12058 = L/8 12059 = XL/9 12060 = XXL/10

• • DMF–Free • Silicon–Free • ROHS

činnosti s požadavky na hmatovou citlivost – výroba, montáž, balení, kontrola…

ARIOSO® PALM

CE certifikát dle normy EN 388

DMF Free Test ReportDMF–Free

Přehled atestů a norem uvedených v kolonce certifikáty:

Vyžádejte si potvrzení o platných certifikátech a atestech
pro jednotlivé druhy rukavic ARIOSO®.

EN 388

4131

EN 388

4131

EN 388

4242

EN 388

ABCD

ČSN EN 388 – ochranné rukavice proti
mechanickým rizikům

A odolnost proti oděru
B odolnost proti proříznutí
C odolnost proti roztržení
D odolnost proti propíchnutí

Silicon – Free Test ReportSilicon–Free

ROHS Test ReportROHS

Certifikát pro antistatické provedení
rukavic



PRACOVNÍ RUKAVICE V ANTISTATICKÉM PROVEDENÍ

provedení

balení
barva

katalogové číslo

certifikáty

oblast použití

nylonové pletené rukavice s vodivým uhlíkovým vláknem a polyurethanem na špičkách prstů
neklouzavý povrch pro úchop drobných předmětů, pružné a tvarově přizpůsobivé,
zesílená manžeta pro větší pevnost a snadné navlékání, povrchový odpor 10 6-7 Ω

25 x 10 párů; 250 párů v kartonu
šedý úplet, bílý polyurethan
12086 = S/6 12087 = M/7 12088 = L/8 12089 = XL/9 12090 = XXL/10

• DMF–Free • Silicon–Free • ROHS

montáž polovodičů, elektronických produktů…

ARIOSO® carbon ESD TOP

provedení

balení
barva

katalogové číslo

certifikáty

oblast použití

nylonové pletené rukavice s vodivým uhlíkovým vláknem a polyurethanem v dlaňové části
neklouzavý povrch pro úchop větších předmětů, pružné a tvarově přizpůsobivé,
zesílená manžeta pro větší pevnost a snadné navlékání, povrchový odpor 10 6-7 Ω

25 x 10 párů; 250 párů v kartonu
šedý úplet, bílý polyurethan
12106 = S/6 12107 = M/7 12108 = L/8 12109 = XL/9 12110 = XXL/10

• • • DMF–Free • Silicon–Free • ROHS

montáž polovodičů, elektronických produktů…

ARIOSO® carbon ESD PALM

provedení

balení
barva

katalogové číslo

certifikáty

oblast použití

nylonové pletené antistatické rukavice s polyurethanem na špičkách prstů
jemný povrch pro dokonalou hmatovou citlivost, pružné a tvarově přizpůsobivé,
zesílená manžeta pro větší pevnost a snadné navlékání, povrchový odpor 10 6-7 Ω

25 x 10 párů; 250 párů v kartonu
šedý úplet, bílý polyurethan
12116 = S/6 12117 = M/7 12118 = L/8 12119 = XL/9 12120 = XXL/10

• DMF–Free • Silicon–Free • ROHS

montáž polovodičů, elektronických produktů…

ARIOSO® HF ESD TOP

provedení

balení
barva

katalogové číslo

certifikáty

oblast použití

nylonové pletené antistatické rukavice s polyurethanem v dlaňové části
jemný povrch pro dokonalou hmatovou citlivost, pružné a tvarově přizpůsobivé,
zesílená manžeta pro větší pevnost a snadné navlékání, povrchový odpor 10 6-7 Ω

25 x 10 párů; 250 párů v kartonu
šedý úplet, bílý polyurethan
12126 = S/6 12127 = M/7 12128 = L/8 12129 = XL/9 12130 = XXL/10

• • • DMF–Free • Silicon–Free • ROHS

montáž polovodičů, elektronických produktů…

ARIOSO® HF ESD PALM

provedení

balení
barva

katalogové číslo

certifikáty

oblast použití

nylonové pletené antistatické rukavice bez povrchové úpravy
jemný povrch pro dokonalou hmatovou citlivost, pružné a tvarově přizpůsobivé,
zesílená manžeta pro větší pevnost a snadné navlékání, povrchový odpor 10 6-7 Ω

25 x 10 párů; 250 párů v kartonu
šedý úplet
12156 = S/6 12157 = M/7 12158 = L/8 12159 = XL/9 12160 = XXL/10

• DMF–Free • Silicon–Free • ROHS

montáž polovodičů, elektronických produktů…

ARIOSO® HF ESD

EN 388

4131

EN 388

4131



Kontakty, objednávky:
LORIKA CZ s.r.o.
Holická 31/2
772 00 Olomouc
Tel. +420 585 209 410
Fax +420 585 209 421
e-mail: lorika@lorika.cz
www.lorika.cz

LORIKA SLOVAKIA s.r.o.
Langsfeldova 2
036 01 Martin
Tel. +421 434 220 057
Fax +421 434 287 277
e-mail: lorika@lorika.sk
www.lorika.sk

LORIKA CZ s.r.o., Náchod
Tel./fax +420 491 423 618
e-mail: nachod@lorika.cz

LORIKA CZ s.r.o., Teplice
Tel./fax +420 417 577 497
e-mail: teplice@lorika.cz

říjen 2008

PRACOVNÍ RUKAVICE PROTIPROŘEZOVÉ

provedení

balení
barva

katalogové číslo

certifikáty

oblast použití

nylonové pletené rukavice s polyurethanem v dlaňové části odolné proti prořezání a oděru
zesílená manžeta pro větší pevnost a snadné navlékání, lze prát bez ztráty protiprořezových vlastností
150 x 1 pár; 150 párů v kartonu
šedý úplet, bílý polyurethan
12146 = S/6 12147 = M/7 12148 = L/8 12149 = XL/9 12150 = XXL/10

• • DMF–Free • Silicon–Free • ROHS

činnosti se zvýšeným rizikem mechanického poškození, např. ve strojírenství, stavebnictví,
automobilovém a leteckém průmyslu, přepravě...

ARIOSO® cut-resistance PALM

PRACOVNÍ RUKAVICE SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU
ODOLNOSTÍ

NABÍDKA DALŠÍCH PRODUKTŮ PRO PRŮMYSL

provedení

balení
barva

katalogové číslo

certifikáty

oblast použití

nylonové pletené rukavice s nitrilem v dlaňové části
vysoce odolný povrch s velmi dobrou hmatovou citlivostí, pružné a tvarově přizpůsobivé,
zesílená manžeta pro větší pevnost a snadné navlékání
25 x 10 párů; 250 párů v kartonu
černý úplet, černý nitril
12166 = S/6 12167 = M/7 12168 = L/8 12169 = XL/9 12170 = XXL/10

•

univerzální použití v logistice, výrobě, stavebnictví...

ARIOSO® Nitril PALM

průmyslové utěrky
� papírové utěrky, netkané textilie
� lepivé a napouštěné utěrky
� utěrky pro čisté prostory
� produkty firem DuPont (Sontara), Kimberly-Clark, Socomore…

� pracovní židle

průmyslové rohože a vyznačovací pásky
� protiskluzové a protiúnavové rohože pro všechna

odvětví průmyslu
� rohože odolné proti chemikáliím, vodě, olejům, tukům
� protiskluzové a vyznačovací pásky

ochranné obleky
� ochranné obleky pro všechna odvětví průmyslu
� kombinézy, pláště, brýle, respirátory, doplňky…
� špičkové produkty firem DuPont (Tyvek, Tychem), Kimberly-Clark

EN 388

4131

EN 388

4242


