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Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Ochranné prostriedky 3M
Jedna z najznámejších značiek ochranných prostriedkov je teraz súčasťou nášho katalógu. Pre ochranu 
zraku, sluchu, dýchacích orgánov, hlavy i tela vždy má čo ponúknuť a sme radi, že aj my môžeme prispieť 
k bezpečnejšej práci v laboratóriu alebo v prevádzke. Vyberáme tu atraktívne a veľmi obľúbené okuliare 
radu SecureFit™ a pridávame len veľmi základný výber ochranných masiek a respirátorov. Kedykoľvek sa 
však na nás môžete obrátiť s dopytom na ďalšie produkty 3M.

Okuliare 3M SecureFit™ SF200
Patentovaná technológia 3M PDT (Pressure Diffusion Technology) pomáha rozložiť tlak 
pôsobiaci za ušami tak, aby sa zvýšilo pohodlie užívateľov a nebola pri tom ohrozená bez-
pečnosť. Okuliare sú z vysoko kvalitného, nerecyklovaného polykarbonátu a sú veľmi ľah-
ké (18 g). Prispôsobia sa širokému radu tvárí, zorníky majú kvalitný povrch odolný proti 
poškriabaniu a zahmlievaniu.

Celotvárová maska 3M model 6800 pre opakované použitie
Táto maska vyniká jednoduchosťou a pohodlím. Tvárová časť je pohodlná, mäkká, nea-
lergénna a celkovo je maska veľmi ľahká (400 gramov). Polykarbonátový zorník poskytu-
je široké zorné pole a je odolný nárazom a poškriabaniu. Maska sa upevňuje štyrmi pásik-
mi a vďaka vyváženiu je možné nasadiť ju aj zložiť ľahko a pohodlne. Výdychový ventil má 
zvýšenú odolnosť a možno ho ľahko čistiť. Tu uvádzaný model je strednej veľkosti, vyba-
vený 3M™ bajonetovým upínacím systémom filtrov. Umožňuje pripojenie páru ľahkých 
filtrov zo širokej ponuky proti plynom, výparom a časticiam podľa individuálnej potreby. 
Systém dvoch filtrov znamená menší odpor a ľahšie dýchanie. Filtre sa vždy objednávajú 
zvlášť.

Polomaska 3M model 7502 na opakované použitie
Polomaska strednej veľkosti s dlhou životnosťou je určená pre veľmi nepriaznivé pracov-
né prostredie. Tvárová časť je z mäkkého silikónu, plne udržiavateľná a má hmotnosť len 
136 g. Malý odpor pri dýchaní pomáha znižovať hromadenie tepla v maske a zvyšovať po-
hodlie. Náhlavné pásky užívateľovi umožňujú sňať masku pri krátkych prestávkach bez 
toho, aby ju musel úplne odkladať. Polomaska nenarušuje zorné pole, umožňuje lepšie 
periférne videnie a je kompatibilná s prostriedkami na ochranu zraku 3M. Polomaska má 
bajonetový upínací systém filtrov. Pripája sa vždy pár filtrov, na výber je zo širokej ponuky 
vyhotovení voči plynom, výparom alebo časticiam. Filtre sa objednávajú zvlášť.

Okuliare 3M SecureFit™ radu 400
Veľmi ľahké okuliare atraktívneho vzhľadu. Ploché ohybné bočnice 
s hladkým povrchom ponúkajú maximálne pohodlie pre užívateľa. 
Zorníky sú z odolného polykarbonátu, číre alebo vo variantoch so 
zafarbením a s povrchovou úpravou proti poškriabaniu (AS), prí-
padne aj zahmlievaniu (AF).

Názov Kat. číslo EUR za kus
Okuliare ochranné 3M SecureFit SF201, číre 0110.0210 5,78 €
Okuliare ochranné 3M SecureFit SF202, šedé 0110.0212 5,78 €
Okuliare ochranné 3M SecureFit SF203, žlté 0110.0214 5,78 €

Názov Kat. číslo EUR za kus
Celotvárová maska 3M 6800, stredná veľkosť 0120.0100 109,00 €

Názov Kat. číslo EUR za kus
Polomaska 3M 7502, stredná veľkosť 0120.0120 26,70 €

Názov Kat. číslo EUR za kus
Okuliare ochranné 3M SecureFit 401 AS / AF, číre 0110.0234 6,19 €
Okuliare ochranné 3M SecureFit 402 AS / AF, šedé 0110.0236 6,19 €
Okuliare ochranné 3M SecureFit 403 AS / AF, žlté 0110.0238 6,19 €
Okuliare ochranné 3M SecureFit 410 AS, zrkadlové 0110.0239 7,51 €
Okuliare ochranné 3M SecureFit 408 AS, zrkadlové modré 0110.0240 7,51 €
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Výber z laboratórnych a pracovných rukavíc
Pri akejkoľvek práci je ochrana rúk rovnako dôležitá, ako ochrana ďalších častí tela. Zvlášť laboratória 
všetkého druhu patria väčšinou medzi rizikové pracoviská, kde je potrebné dbať na bezpečnosť pri práci. 
Tu je teda niekoľko najpredávanejších druhov rukavíc.

Latexové vyšetrovacie rukavice
Vyrábajú sa v troch veľkostiach - S, M a L, buď zľahka pudrované alebo nepudrované. Ne-
rozlišuje sa pravá a ľavá ruka, dodávajú sa v krabici po 100 ks.

Nitrilové rukavice Fisherbrand® Purple Nitril
Tieto rukavice spĺňajú aj tie najnáročnejšie kritériá a patria k najkvalitnejším produktom 
na trhu. Materiál nitril poskytuje čiastočnú chemickú ochranu, vhodné pre alergikov (ne-
obsahujú latex). Nepudrované, dĺžka 250 mm, farba fialová, balenie po 100 ks v krabici.

Nitrilové rukavice Fisherbrand® s Aloe Vera
Jednorazové rukavice najvyššej kvality, vysoká odolnosť voči pretrhnutiu, neobsahujú 
žiadne látky spôsobujúce alergie, Aloe Vera navyše chráni pokožku pred vysušením. Sú 
určené aj na dlhodobejšie používanie, poskytujú na rozdiel od latexových rukavíc navyše 
chemickú ochranu. Farba zelená mint, nerozlišuje sa pravá a ľavá ruka, balenie po 100 ks 
v krabici.

Okuliare 2890 uzatvorené, vhodné pre polomasky
Okuliare vhodné ako doplnok k polomaskám 3M. Skvele sa prispôsobia tvári vďaka mo-
dernému tenkému vyhotoveniu. Nepriame vetranie zlepšuje cirkuláciu vzduchu a znižuje 
zahmlievanie priezoru (modely 2890 a 2890A). Verzia 2890S a 2890 SA chráni aj voči ply-
nu a jemným časticiam. Zorník je polykarbonátový, pri verziách s písmenom A v typovom 
označení je zorník acetátový, so zvýšenou chemickou odolnosťou. Okuliare sú ľahké (99 g), 
majú mäkkú a pohodlnú dosadaciu líniu a široké, ľahko nastaviteľné pásky cez hlavu. Zor-
ník sa dá ľahko vymeniť. 

Z veľkej ponuky filtrov tu vyberáme niekoľko typov, ďalšie radi ponúkneme na požiadanie.

Filtre je potrebné objednávať po 2 kusoch pre jednu masku alebo polomasku.

Názov Kat. číslo EUR za bal.
Rukavice vyšetrovacie latex S, ľahko pudrované, 100 ks 0121.1002 5,37 €
Rukavice vyšetrovacie latex M, ľahko pudrované, 100 ks 0121.1001 5,37 €
Rukavice vyšetrovacie latex L, ľahko pudrované, 100 ks 0121.1003 5,37 €
Rukavice vyšetrovacie latex S, nepudrované, 100 ks 0121.1006 5,76 €
Rukavice vyšetrovacie latex M, nepudrované, 100 ks 0121.1007 5,76 €
Rukavice vyšetrovacie latex L, nepudrované, 100 ks 0121.1008 5,76 €

Názov Kat. číslo EUR za bal.
Rukavice Fisherbrand purple nitril, nepudrované, 100 ks, veľkosť XS 0121.1081 19,30 €
Rukavice Fisherbrand purple nitril, nepudrované, 100 ks, veľkosť S 0121.1082 21,20 €
Rukavice Fisherbrand purple nitril, nepudrované, 100 ks, veľkosť M 0121.1083 21,20 €
Rukavice Fisherbrand purple nitril, nepudrované, 100 ks, veľkosť L 0121.1084 21,20 €
Rukavice Fisherbrand purple nitril, nepudrované, 100 ks, veľkosť XL 0121.1085 21,20 €

Názov Kat. číslo EUR za bal.
Rukavice nitrilové Aloe Vera, nepudrované, 100 ks, veľkosť S 0121.1052 23,20 €
Rukavice nitrilové Aloe Vera, nepudrované, 100 ks, veľkosť M 0121.1053 23,20 €
Rukavice nitrilové Aloe Vera, nepudrované, 100 ks, veľkosť L 0121.1054 23,20 €
Rukavice nitrilové Aloe Vera, nepudrované, 100 ks, veľkosť XL 0121.1055 23,20 €

Názov Kat. číslo EUR za kus
Okuliare 3M 2890, uzatvorené s nepriamym odvetraním, číry PC zorník 0110.0250 9,92 €
Okuliare 3M 2890A, uzatvorené s nepriamym odvetraním, číry acetátový zorník 0110.0252 11,60 €
Okuliare 3M 2890S, uzatvorené a utesnené, číry PC zorník 0110.0254 9,92 €
Okuliare 3M 2890SA, uzatvorené a utesnené, číry acetátový zorník 0110.0256 11,60 €

Názov Kat. číslo EUR za kus
Filter 3M 6055, A2 proti organickým plynom a výparom (b.v. nad 65°C) 0120.0200 5,83 €
Filter 3M 6057, ABE1 proti org. a anorg. plynom a výparom (b.v. nad 65°C), anorganickým 
výparom a kyslým plynom

0120.0204 5,00 €

Filter 3M 6059, ABEK1 proti organickým plynom a výparom (b.v. nad 65°C), anorganickým 
výparom, kyslým plynom, čpavku a jeho derivátom

0120.0208 6,03 €

Filter 3M 2125, P2R, proti pevným časticiam a aerosólom 0120.0220 3,25 €
Filter 3M 2135, P3R, proti pevným časticiam a aerosólom 0120.0224 4,09 €


