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Lp Asortyment jm Opis

Cena 

jednostkowa 

netto

ilość Wartość netto Wartość brutto

1  fartuch ochronny frontowy neoprenowy szt neopren, klamra regulacyjna na szyi. Pasek  z  klamrą z tyłu 1

2  fartuch spawalniczy szt

 z dwoiny bydlęcej z podwyższonym przodem. Klamra regulacyjna 

na szyi. Pasek z dwoiny z  klamrą. Wymiary: 90 cm x 60 cm. 

Grubość: 1,4 mm do 1,6 mm.
1

3  filtr do maski szt MP 12/5 zgodna z PN -EN 140 1

4  hełm ochronny szt

PN-EN 397 regulacji długości pasa głównego oraz wysokości 

noszenia przy uwzględnieniu konkretnych wymiarów głowy 

użytkownika;
1

5  hełm ochronny z osłoną twazry V2C szt

  PN-EN 397 regulacji długości pasa głównego oraz wysokości 

noszenia przy uwzględnieniu konkretnych wymiarów głowy 

użytkownika;  szybka wykonana z poliwęglanu o wyskiej odporności 

na uderzenia i zarysowania, powłoka zapobiegająca parowaniu 

1

6  kalosze dielektryczne par
do 5 kV  , certyfikat zgodności CSN EN 50321 wysokoprocentwa 

guma na bazie kauczuku naturalnego
1

8  maska przeciwpyłowa szt MP 12/5 zgodna z PN -EN 140 1

9  nauszniki przeciwhałasowe szt venitex snr 29db 5

10  okulary przeciwodpryskowe szt

szybki wykonane z poliwęglanu o wyskiej odporności na uderzenia i 

zarysowania, powłoka zapobiegająca parowaniu , regulowana 

długość ramion
4

11  okulary przeciwsłoneczne szt filtr UV 2

12  rekawice spawalnicze par

skóra bydlęca dwoinowa, szyte trudno palnymi i odpornymi na 

gorąco nićmi, z mankietem wykonanym ze skóry dwoinowej 

sięgającym do połowy przedramienia zgodne z normami EN388 i EN 

407

1

13  rękawice dielektryczne par
do 5 kV  , certyfikat zgodności CSN EN 50321 wysokoprocentwa 

guma na bazie kauczuku naturalnego
1

14  rękawice gumowe kwasoodp. par
Kwasodporne z mankietem. Wykonane z lateksu i kauczuku 

neoprenowego. Wyściółka z flokowanej bawełny
1
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15  rękawice ochronne par powlekane nitrylem zakończone ściągaczem 6

16  rękawice olejoodporne par chropowata powierzchnia powłoki z PCV wkład bawełniany 1

17  rękawice termoochronne 200 C par

tkaniny powlekanej nitrylem NBR z nietkaną wyściółką filcową 

odporność na chwilowy kontakt z gorącymi przedmiotami do 200C  

EN420, EN388 oraz EN407
1

18  szelki bezp. z linką i amortyz. szt
zgodne z normą PN-EN 361 i EN365:2002 dwa punkty wpięcia na 

piersiach i plecach
2

19  tarcza spawalnicza szt rączka drewniana, EN -166, EN-175 1

20 kurtka przeciwdeszczowa szt
oddychająca, nieocieplana, kaptur , minimum 2 kieszenie, mankiety z 

rzepami, 4

RAZEM 0,00


