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ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
apteczki

APTECZKI ARGO

APTECZKI DURABLE

-

-

metalowe szafki zamykane na 1 lub 2 klamry
funkcjonalny rozkład półek
wygodny uchwyt do przenoszenia apteczki
kolor biały - na drzwiczkach biały krzyż na zielonym tle

wykonane z matowego aluminium
wysuwane obrotowo szufladki
miejsce na umieszczenie informacji z zawartością apteczki
zamykane na zamek
w komplecie 2 klucze

R0252
R0253
Model

Wymiary

Kod dostawcy Kod OSAA

Rodzaj Kod dostawcy Kod OSAA

606011

R0252

First Aid Box M 2 szuflady

197023

R0254

HF087 415 x 350 x 145 mm

606021

R0253

First Aid Box L 3 szuflady

197323

R0255

APTECZKA NEXCARE PIERWSZEJ POMOCY

PLASTRY UNIWERSALNE VISCOPLAST

- wyposażona we wszystkie produkty niezbędne
do opatrywania drobnych ran, skaleczeń i otarć
- opakowanie posiada praktyczne zamknięcie strunowe
- każdy element zestawu jest oddzielnie pakowany

- zestaw plastrów z opatrunkiem do opatrywania drobnych ran
i skaleczeń
- idealny zestaw plastrów powszechnego, uniwersalnego użytku
- zawiera duży wybór plastrów dostosowanych do różnej wielkości ran i skaleczeń
- zabezpieczają przed zanieczyszczeniem i brudem
- hipoalergiczne
- przepuszczają powietrze

Kod dostawcy

Kod OSAA

3M-YP202640139

R0256

Zestaw

Kod dostawcy

Kod OSAA

24 plastry 3M-YP201110597

PLASTER VISCOPLAST PRESTOVIS PLUS
SUPERMOCNY
-

R

Model

HF072B 290 x 230 x 80 mm

z opatrunkiem do cięcia
hipoalergiczny
wytrzymały mechanicznie
opatrunek włókninowy o wysokiej chłonności
o wysokiej przylepności początkowej, nawet do wilgotnej skóry
- plaster natychmiast przykleja się do skóry
- zabezpiecza przed zanieczyszczeniem i brudem
- warstwa przyranna opatrunku ma powierzchnię,
której struktura i właściwości zapobiegają
przywieraniu do gojącej się rany

R0257

APTECZKI UNIWERSALNE CERVA
- skład zestawu zgodny z normą: DIN 13164 PLUS
- wyrób spełnia wymagania norm UE

R0259

R0260

Wymiary

Kod dostawcy

1 m x 8 cm 3M-YP201040455

306

Rodzaj

Wymiary

Kod OSAA

w pudełku

215 x 130 x 55 mm

VAPT1

R0259

R0258

w saszetce

230 x 140 x 80 mm

VAPT2

R0260

www.osaa.com.pl

Kod dostawcy Kod OSAA

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
rękawice, zatyczki do uszu
RĘKAWICE MONTAŻOWE CERVA TIT

RĘKAWICE MONTAŻOWE FRIDRICH&FRIDRICH
POLISTEROWO - NITRYLOWE

- rękawice ochronne zgodne z normą EN 420
- szyte z delikatnej, bawełnianej dzianiny, z elastycznym mankietem

- bezszwowe
- wyściółka poliestrowa
- powlekane warstwą nitrylu
w części chwytnej dłoni
- elastyczny ściągacz w nadgarstku
- do lekkich prac montażowych
w środowisku suchym
i lekko zaolejonym
- wyściółka biała, powleczenie szare
- kategoria II
- zgodne z normą EN 420
- odporność mechaniczna zgodnie
z normą EN 388: 3131

Rozmiar

Kod dostawcy

8

V0108005899080

Kod OSAA
R0070

Kolor

Rozmiar

Kod dostawcy

Kod OSAA

9

V0108005899090

R0071

biały

10

V0103000199100

R0270

10

V0108005899100

R0072

RĘKAWICE MONTAŻOWE EKONOMICZNE
FRIDRICH&FRIDRICH RESISTANCE

RĘKAWICE MONTAŻOWE CERVA PLOVER
-

bezszwowe, zgodne z normą EN 420
wykonane z mieszanej przędzy poliester / bawełna
nakrapiane PVC w części chwytnej dłoni i na palcach
elastyczny ściągacz w nadgarstku
kolor wyściółki biały,
nakropienie niebieskie
- do prac: montażowych
w środowisku suchym,
w ogrodnictwie, w rolnictwie,
w magazynach, w przemyśle
motoryzacyjnym

-

bezszwowe
wyściółka poliestrowa
powlekane warstwą poliuretanu w części chwytnej dłoni
elastyczny ściągacz w nadgarstku
do lekkich prac montażowych w środowisku suchym
oraz lekko wilgotnym lub zaolejonym
- kategoria II
- zgodne z normą EN 420
- najwyższa dostępna odporność
na przetarcie, odporność
mechaniczna zgodnie
z normą EN 388: 4131

Rozmiar Kolor
8
9

czarny

10

Kod dostawcy

Kod OSAA Kolor

V0108006360080

R0078

V0108006360090

R0079

V0108006360100

R0080

biały

Kod dostawcy

Kod OSAA

V0108006380080

R0084

V0108006380090

R0085

Kolor

Rozmiar

Kod dostawcy

Kod OSAA

V0108006380100

R0086

biało-niebieski

10

V0106000399100

R0250

RĘKAWICE MONTAŻOWE EKONOMICZNE
FRIDRICH&FRIDRICH CLINKER

ZATYCZKI DO USZU ED COMFORT PLUG

-

-

bezszwowe rękawice robocze
wyściółka poliestrowo - bawełniana
powlekane warstwą lateksu w części chwytnej dłoni
elastyczny ściągacz w nadgarstku
kategoria II
zgodne z normą EN 420
odporność mechaniczna zgodnie
z normą EN 388: 3131
- do prac montażowych
w środowisku suchym
i lekko wilgotnym
- do prac z materiałami abrazyjnymi

Kolor

Rozmiar

Kod dostawcy

Kod OSAA

zielony

8

V0108006110080

R0074

niebieski

10

V0108006160100

R0075

R

- jednorazowe - wykonane z bardzo miękkiej pianki
poliuretanowej spełniające parametry normy EN 352-2
ergonomiczny kształt
gładka powierzchnia zwiększająca okres użytkowania
łatwe wprowadzanie i wyjmowanie do/z kanału słuchowego
optymalne dopasowanie do kanału słuchowego
po użyciu szybki powrót zatyczek do pierwotnego kształtu
wyrazisty, zielony kolor
możliwość stosowania z innymi środkami ochrony indywidulanej

R

250

Wyciszenie

Op. zb.

Kod dostawcy

Kod OSAA

37 dB

250 par

V0401007799999

R0017

www.osaa.com.pl
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kaski, kamizelki, wycieraczki

KASK OCHRONNY JSP EVO2

MATY WYCIERACZKOWE PANTA PLAST

-

- maty wycieraczkowe są wykonane z wysokiej jakości włókna
nylonowego z antypoślizgowym gumowym spodem
- dzięki specjalnemu skrętowi włókna nylonowego skutecznie zbierają z butów: kurz, brud,
piasek i wodę
- wyprodukowane z włókna nylonowego barwionego w masie z dodatkami antystatycznymi
- runo jest odporne na zgniatanie i umożliwia absorpcję zanieczyszczeń stałych i ciekłych
- spód wykonany w 100% z gumy nitrylowej (bez pamięci materiałowej)
- maty zakończone wzmocnionymi gumowymi rantami, które zapobiegają podwijaniu
się jej brzegów
- charakteryzują się wysoką pochłanialnością wody i zanieczyszczeń stałych:
- wody do 6 l/m2
2
- kurzu i brudu do 4 kg/m
- na macie można wykonywać logo
- posiadają atesty PZH oraz niepalności CNBOP
Zamów

nowoczesny - spełniający wymagania normy EN 397
6-cio punktowa więźba plastikowa
3 punktowa regulacja głębokości
zapięcie One-Touch
możliwość personalizacji
- wykonania logo (uzależnione od ilości)

Zamów
kask
ym
z własn
logo

maty
ym
z własn
logo

Kolor

Kod dostawcy

Kod OSAA

biały

V0601006380999

R0023

żółty

V0601006370999

R0022

Produkty dostępne w ciągu 7 dni

KAMIZELKA ODBLASKOWA FRIDRICH&FRIDRICH
-

wysokiej widoczności
wykonana w 100% z poliestru
zapinana na rzep
rozmiar uniwersalny
zgodna z normą EN 471
Wymiary

Kod dostawcy

85 x 60 cm

0418-0011-99

Kod OSAA
R0216

120 x 85 cm

0418-0012-99

R0217

150 x 85 cm

0418-0013-99

R0218

WYCIERACZKA SYSTEMOWA PANTA PLAST

Kolor

Kod dostawcy

Kod OSAA
R0089

pomarańczowy V0303007496999
żółty

- wycieraczka z gumowymi wkładami czyszczącymi
i szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych
- połączenie obydwu elementów umożliwia skuteczne czyszczenie obuwia z błota, śniegu
- wkłady odporne są na ścieranie, wygniatanie, dobrze absorbują wilgoć
- kolory wkładów czyszczących: szary, brązowy, czarny
- profil najazdowy z 4 stron
- posiada atest PZH, pozytywną opinię ITB oraz sprawozdanie z badań wytrzymałościowych

R0088

V0303007479999

WYCIERACZKI PANTA PLAST
- uniwersalne rozwiązanie do zastosowania wewnątrz budynku
- pomagają zachować czystość we wszystkich miejscach szczególnie narażonych
na brud i wilgoć
- doskonale sprawdzają się przy głównym wejściu do biura lub mieszkania ale również
w kuchni, łazience, wejściu z ogrodu, balkonu itp.
- bardzo sztywne włókna polipropylenowe doskonale oczyszczają podeszwy z brudu
- dzięki temu podłogi wewnątrz pomieszczeń zachowują estetyczny wygląd nawet
przy brzydkiej pogodzie i nie ulegają przedwczesnemu zużyciu
- skład: wysokiej jakości tkanina polipropylenowa na podłożu z mieszanki gumy i pcw
- posiadają atest PZH

R

Wymiary

Kod dostawcy

60 x 40 cm

0418-0014-99

R0219

90 x 60 cm

0418-0015-99

R0220

150 x 90 cm

0418-0016-99

R0221

308

Kod OSAA

www.osaa.com.pl

Wymiary

Kod dostawcy

Kod OSAA

70 x 50 cm

0418-0017-99

R0222

