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O firmie Znaki Informacyjne

Nasza firma działa nieprzerwanie na polskim rynku 
od 1995 roku. Blisko 20-letnie doświadczenie 
w branży bezpieczeństwa i higieny  pracy pozwoliło 
nam na poznanie zróżnicowanych potrzeb 
naszych klientów. Podchodząc do zagadnień BHP 
w sposób profesjonalny – wychodzimy naprzeciw 
wymaganiom – zarówno tych związanych z obo- 
wiązującymi uregulowaniami prawnymi  jak i ocze-
kiwaniami ze strony odbiorców. 

Jako przedsiębiorstwo zaopatrujące i wyposażające 
liczne firmy oraz instytucje publiczne, mamy 
możliwość  zaoferować naszym kontrahentom 
bardzo preferencyjne warunki współpracy zarówno 
na płaszczyźnie handlowej (własny import oraz 
liczne umowy dystrybutorskie) jak i merytorycznej. 

Oprócz działalności handlowej nasza firma to usługi 
doradcze i szkoleniowe z zakresu BHP i transportu 
z ukierunkowaniem na zagadnienia związane 
z transportem drogowym towarów niebezpiecznych 
ADR. Ponadto prowadzimy szkolenia wstępne 
i okresowe dla kierowców zawodowych, szkolenia 
na wózki jezdniowe, HDS. Posiadamy swoją 
pracownię psychologiczną, w której wykonujemy 
profesjonalne badania psychotechniczne.

Z wielką przyjemnością odpowiemy na Państwa 
pytania dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień 
BHP oraz zapewnimy kompleksową, fachową i miłą 
obsługę. 

Gorąco zachęcamy również do odwiedzenia naszej 
strony internetowej,  gdzie na bieżąco można śledzić 
naszą stale poszerzającą się ofertę. 

Zapraszamy do współpracy. 

sklep internetowy

www.sklep-kormex.pl

Witamy
serdecznie

www.sklep-kormex.pl
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Odzież

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym:

Ubranie Master
Skład: 65% poliester, 35% bawełna 
Gramatura: 262 g/m2

• na dole bluzy gumka ściągająca
• szelki dodatkowo w tylnej partii wyposażone w gumkę
• dwie boczne kieszenie oraz jedna na nogawce
• dwie kieszenie w górnej partii spodni, w tym jedna 

na suwak
• spodnie w wersji ogrodniczki lub do pasa.

Kolor: niebieski, zielony.

Ubranie art Master
Skład: 65% poliester, 35% bawełna 
Gramatura: 250 g/m2

• bluza zapinana na całej długości na napy
• podwójne szwy w miejscach narażonych 

na przetarcie
• materiał odporny na przetarcia i rozdarcia
• nie kurczy się i nie odbarwia
• spodnie w wersji ogrodniczki lub do pasa.

Kolor: niebieski, zielony, stalowy.

Odzież Ochronna / Robocza

2 Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym:



Odzież

www.sklep-kormex.pl

Ubranie Brixton Practical
Skład: 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura: 280-290 g/m2

• profesjonalne podwójne szwy szyte 
mocną nicią

• wzmocnienia ze specjalnego, 
odpornego na przetarcia materiału Oxford

• spodnie w wersji ogrodniczki lub 
do pasa.

Kolor: czarny, stalowy, grafitowy 
z pomarańczowymi wstawkami.

Ochronna / Robocza Odzież

3www.kormex.pl 3www.sklep-kormex.pl

Ubranie seVen KinGs
Skład: 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura: 280-290 g/m2

• bardzo mocne szycie
• duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych 

na rozprucie
• dodatkowe wzmocnienia z Cordury (odporność na przetarcia)
• miejsce na nakolanniki
• elementy odblaskowe zwiększające widoczność
• spodnie w wersji ogrodniczki lub do pasa.

Kolor: niebieski, zielony, czerwony, szary, czarny.



Odzież

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym:

Ubranie antyelektrostatyczne
Skład: 24% poliester, 75% bawełna, 1% włókno przewodzące
• odprowadza ładunek elektryczny
• chroni przed rozcieńczonymi kwasami i zasadami w warunkach zagrożenia 

wybuchem i czynnikami gorącymi
• kolekcja obejmuje: bluzy, ogrodniczki oraz odzież w wersji 

ze wzmocnieniami
• spełnia normy PN-EN 340:2006, PN-EN 1149-1:2008.

Ubranie trudnopalne 
do prac spawalniczych 
i pokrewnych
Skład: 100% bawełna
Gramatura: 320 g/m2

• podwójne szwy wykonane z nici kevlarowej
• ubranie nie podtrzymuje palenia
• nie daje płonących szczątków przy działaniu płomienia
• nie daje gorących kropli stopionego tworzywa
• może być dwukolorowe w zależności od potrzeb klienta
• spodnie w wersji ogrodniczki lub do pasa
• w dwóch wersjach z taśmą odblaskową i bez taśmy
• spełnia normy PN – EN ISO 11611:2009 klasa 1 i 2, a1 i a2, 

PN – EN ISO 11612:2008 klasa 1 i 2, a1 i a2.

Kolor: granatowy, niebieski, zielony, szary, czarny.

Specjalistyczna
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Odzież
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Spodnie STONER
Skład: 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura: 350 g/m2

• niezwykle mocne szwy, wytrzymała tkanina
• na kolanach wzmocnienia z materiału Cordura
• dodatkowe kieszenie boczne na narzędzia, telefon 

oraz wkładki nakolannikowe
• końcówka do przypięcia kluczy.

Kolor: granatowy.

Spodnie HARVER, NILTER
Skład: 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura: 300 g/m2

• technologia High Technology Fabric zapewnia 
wytrzymałość i odporność 
na wytarcia

• odporność na smary, oleje i brud
• dodatkowe kieszenie boczne na narzędzia, telefon 

oraz wkładki nakolannikowe
• końcówka do przypięcia kluczy.

Kolor: szary z czarnymi wstawkami, stalowe, 
lub czarne z szarymi wstawkami.

Spodnie
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Odzież

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym:

Ubranie odblaskowe VIS
Skład: 100% poliester na PCV 
Gramatura: 180 g/m2 
Kurtka: 
• zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy
• kaptur zapinany na suwak 
• wierzchnia część kurtki wykonana z nylonu dodatkowo powleczona PCV, 

dzięki czemu zabezpiecza przed przesiąkaniem na deszczu
• ściągacz z tyłu kurtki w obrębie pasa zapewnia dopasowanie 

do sylwetki użytkownika.
Spodnie: 
• możliwość regulacji długości szelkami
• dwie boczne kieszenie
• dodatkowa kieszeń w górnej partii spodni.

Kolor: zielony, pomarańczowy.

Kamizelka odblaskowa 
„PIERWSZA POMOC”, „Kierowanie 
RUCHEM”
Skład: bretex
Gramatura:  230 g/m2

• pas odblaskowy szary 3M
• lekka, przewiewna i funkcjonalna kamizelka
• boki kamizelki regulowane klamerkami
• na ramionach specjalne rozwiązanie, chroniące 

przed przetarciami oraz umożliwiające regulację 
długości kamizelki

• możliwość wykonania dowolnego nadruku.

Kolor: zielony, pomarańczowy.

Odblaskowa
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Odzież
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Ubranie odblaskowe
Skład: 86% poliester, 14% bawełna
Gramatura: 300 g/m2

• fluorescencyjna tkanina
• w dolnych partiach bluzy, rękawów i spodni znajdują 

się pasy odblaskowe.

Kolor: zielony, pomarańczowy.

Kurtka SOFTSHELL
Skład: 94% poliester, 6% spandex
Gramatura: 310 g/m2

• od wewnątrz podszewka z polaru 
o gramaturze 160g/m2

• tkanina oddychająca (1000MVP) 
oraz wodoodporna (8000MM)

• taśma odblaskowa spełnia normę EN 471.

Kolor: zielony, pomarańczowy.

Kamizelka odblaskowa
Skład: 100% poliester
• dwa poziome pasy odblaskowe
• rozmiary dla dzieci i dorosłych
• taśma odblaskowa spełnia normę EN 471.

Kolor: zielony, pomarańczowy.

Odblaskowa
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Odzież

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym:

Przeciwdeszczowa

Kurtka wodoochronna
Skład: dzianina poliestrowa powlekana polichlorkiem winylu
• do prac w niesprzyjających warunkach atmosferycznych
• kurtka wyposażona w ściągany kaptur w części twarzowej 

oraz dwie boczne kieszenie
• dzięki obustronnemu zgrzewaniu szwów prądem wysokiej 

częstotliwości produkt chroni przed silnym wiatrem 
oraz deszczem

• spełnia normy PN-EN 340 i PN-EN 343.

Kolor: zielony, pomarańczowy, niebieski.

Kurtka przeciwdeszczowa
GrosVenor PU
Skład: 100% poliuretanu na kanwie tkaniny poliestrowej
• zachowuje elastyczność w niskich temperaturach
• zapewnia bardzo dobrą cyrkulację powietrza
• elementy odblaskowe poprawiające widoczność.

Kolor: granatowy, zielony.

Kurtka przeciwdeszczowa
z kapturem
Skład: 70% PCV, 30% poliester
• zapinana na suwak z dodatkowymi zapięciami na napy
• kaptur ściągany na troczki
• dwie kieszenie zewnętrzne
• ściągacz w rękawach zabezpieczający przed wiatrem
• system wentylacji na plecach.

Kolor: niebieski, zielony, żółty.

8



Odzież

www.sklep-kormex.pl

Kurtka wodoochronna antystatyczna
Skład: dzianina wysokiej jakości powleczona PU/PCV
• antystatyczna, trudnozapalna, wodoochronna
• całość wykonana z materiału Plavitex Multi o grubości 

0,65 mm (530 g/m²).

Kolor: fluopomarańczowy/granatowy z pasami odblaskowymi.

Płaszcz przeciwdeszczowy
Skład: 70% PCV, 30% poliester
• zapinany na suwak oraz dodatkowe napy
• kaptur zasuwany w kołnierzu, ściągany troczkami
• szwy dodatkowo klejone od wewnątrz taśmami
• zabezpieczającymi przed dostaniem się wody
• system wentylacji na plecach
• zapakowany w saszetkę.

Kolor: granatowy, zielony, żółty.

Przeciwdeszczowa

Komplet przeciwdeszczowy
Skład: 30% PCV, 70% poliester
• spodnie do pasa i kurtka
• komplet zapakowany w saszetkę.
Kurtka:
• zapinana na suwak 
• kaptur ściągany na troczki, schowany w kołnierzu
• dodatkowe zapięcie w rękawach
• na dole kurtki troczki ściągające.
Spodnie do pasa:
• wykończone w pasie rozciągliwą gumką
• dwie boczne kieszenie
• dodatkowe zapięcie u dołu spodni, dzięki czemu można zwęzić dół 

nogawki, by ograniczyć możliwość dostania się wody czy też wiatru.

Kolor: granatowy, zielony, moro.
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Odzież

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym:

Kurtka Pilot
Skład: PCV, poliester
• ocieplana sztucznym futerkiem
• nieprzemakalna
• kaptur chowany w kołnierzu
• podszewka odpinana
• dzięki odpinanym rękawom, możliwość zrobienia kamizelki.

Kolor: czarny, granatowy.

Kurtka Viento
Skład: softshell
• wiatrochronna i wodoodporna
• lekka i przylegająca do sylwetki
• zapinana na zamek z listwą kryjącą
• produkt zgodny z normą EN 340:2003.

Kolor: czarna.

Kurtka Pico
Skład: poliester powleczony PVC
• kurtka ocieplana z odpinanym kapturem
• lekka, dół kurtki i rękawy zakończone elastycznym ściągaczem
• kaptur z możliwością regulacji
• produkt zgodny z normą EN 340:2003.

Kolor: stalowo- zielona.

Kurtka win-GreY
Skład: 100% poliester typu rip-stop
• polarowa podpinka
• możliwość noszenia samego polaru, kurtki „wiatrówki”  

lub jako kurtkę zimową
• kaptur chowany w kołnierzu zapinanym na rzep
• rękawy kurtki zakończone są ściągaczem dodatkowo 

zapinanym na rzep.

Kolor: stalowo-czarna z żółtymi elementami.

Ocieplana
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Kurtka Pilot
Skład: PCV, poliester
• ocieplana sztucznym futerkiem
• nieprzemakalna
• kaptur chowany w kołnierzu
• podszewka odpinana
• dzięki odpinanym rękawom, możliwość zrobienia kamizelki
Kolor: czarny, granatowy

Kurtka Pico
Skład: poliester powleczony PVC
• kurtka ocieplana z odpinanym kapturem
• lekka, dół kurtki i rękawy zakończone elastycznym ściągaczem
• kaptur z możliwością regulacji
• Produkt zgodny z normą EN 340:2003.
Kolor: stalowo- zielona

Kurtka Viento
Skład: softshell
• wiatrochronna i wodoodporna
• lekka i przylegająca do sylwetki
• zapinana na zamek z listwą kryjącą
• produkt zgodny z normą EN 340:2003.
Kolor: czarna

Kurtka win-GreY
Skład: 100% poliester typu rip-stop
• polarowa podpinka
• możliwość noszenia samego polaru, kurtki „wiatrówki” lub jako zimową
• kaptur chowany w kołnierzu zapinanym na rzep
• rękawy kurtki zakończone są ściągaczem dodatkowo zapinanym na rzep
Kolor: stalowo- czarna z żółtymi elementami



Odzież
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Ubranie ocieplane model TALVI
Skład: poliester powleczony PVC
Kurtka:
• kurtka zapinana na zamek błyskawiczny przykryty listwą 

zamykaną na napy
• kaptur wypodszewkowany z daszkiem, odpinany na zamek
• wewnątrz kieszeń na dokumenty
• możliwość ściągnięcia w pasie, na zewnątrz cztery kieszenie.
Spodnie:
• ocieplane z odpinanymi szelkami.

Ubranie ocieplane model TRAPER
Skład: 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura: 245 g/m2

Kurtka:
• wodoolejoodporna
• przeznaczona do prac w trudnych warunkach zimowych
• odpinane rękawy i kaptur
• kołnierz wykończony sztucznym futerkiem.
Spodnie:
• wodoolejoodporne
• podwyższony bawet.

Ubranie ocieplane model MASTER
Skład: powłoka 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura: 180 g/m2

Kurtka:
• zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy
• kaptur dopinany na suwak
• kurtka przedłużana.

Spodnie:
• możliwość regulacji w pasie
• dwie boczne kieszenie i jedna z tyłu na nogawce
• dodatkowo dwie kieszenie w górnej partii spodni, 

w tym jedna na suwak.

Kolor: niebieski, zielony.

Ocieplana
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Odzież

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym:

Bezrękawnik model KORMORAN
Skład: powłoka 65% poliester, 35% bawełna
Wyściółka: 100% poliester o gramaturze 200 g/m2

• przedłużany tył
• duża ilość kieszeni
• w rękawach od wewnątrz specjalny materiał ze ściągaczem 

zabezpieczający przed dostawaniem się wiatru.

Kolor: niebieski, zielony, czerwony, szary, granatowy, 
oliwkowy, czarny.

Bielizna termoaktywna
Koszulka i spodnie:
• wykonane ze specjalnie tkanych mikrowłókien poliestrowych, 

zapewniających przepuszczalność wilgoci (potu) i powietrza
• wilgoć przekazywana jest do dalszych warstw odzieży, 

co zabezpiecza ciało przed wyziębieniem
• krój unisex idealnie dopasowuje się do sylwetki.

Kolor: czarny, szary.

Bezrękawnik model OREGON
Skład: powłoka 100% poliester
Podszewka: 100% poliester o gramaturze 300 g/m2

• kamizelka i dwie boczne kieszenie zapinane na suwak
• dopasowany fason idealny dla kobiet.

Kolor: granatowy.

Bielizna termoaktywna / Bezrękawniki
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Bielizna termoaktywna
• wykonane ze specjalnie tkanych mikrowłókien poliestrowych, zapewniających 

przepuszczalność wilgoci (potu) i powietrza
• wilgoć przekazywana jest do dalszych warstw odzieży, co zabezpiecza ciało 

przed wyziębieniem

• krój UNISEX idealnie dopasowuje się do sylwetki

Kolor: czarny, szary.
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Koszulka T-shirt
Skład: 100% bawełna
Gramatura: 155 g/m2

• bez szwów bocznych
• taśma wzmacniająca szwy rękawów.

Kolor: niebieski, zielony, czerwony, szary, czarny, biały, żółty.

Koszula flanelowa
Skład: 100% bawełna

W ofercie różne desenie kraty.

Koszulka polo
Skład: 40% bawełna, 60% poliester
Gramatura: 220 g/m2

• zapinana pod szyją na guziki
• wykończona kołnierzykiem
• krótki rękaw
• idealna do pracy lub na co dzień
• wykorzystywana w reklamie pod nadruki.

Kolor: niebieski, zielony, czerwony, granatowy, czarny, biały, żółty.

Bluza polarowa model ADLER
Skład: 100% poliester
Gramatura: 280 g/m2

• bluza zapinana na całej długości
• atrakcyjny sportowy krój
• ramiona chronione nieprzemakalną tkaniną o dużej odporności na ścieranie
• antypeelingowa powierzchnia materiału zapobiega jego mechaceniu.

Kolor: niebieski, zielony, czerwony, szary, biały, żółty.

Bluza polarowa model STEDMAN
Skład: 100% poliester
Gramatura: 270 g/m2

• zapinana na suwak
• dwie zasuwane kieszenie po zewnętrznej stronie
• ściągacz w rękawach oraz gumka ściągająca dół bluzy
• doskonała zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Kolor: niebieski, zielony, czerwony, granatowy, czarny.

Bluzy / Koszulki
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Odzież

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym:

Fartuch, żakiet, spódnica i spodnie 
medyczne
Skład: 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura: 205 g/m2

Kurczliwość: 1,5%
Temperatura prania: 90oC
• odzież wykonana z tkaniny o wysokim komforcie 

użytkowania przeznaczona dla personelu 
medycznego, farmaceutów i laborantów.

Kolor: niebieski, biały.

Fartuch model NIKE, ZEFIR
Skład: 65 % poliester, 35% bawełna
Gramatura: 205 g/m²
Kurczliwość: 1,5%
Temperatura prania: 90oC

Kolor: granatowy, zielony.

Fartuch kwasoługoochronny
Skład: dzianina poliestrowa powleczona obustronnie polichlorkiem winylu
• wodoochronny
• chroni przed stężonymi kwasami i zasadami oraz roztworami soli.

Fartuch wodoochronny
Skład: dzianina poliestrowa powleczona polichlorkiem winylu
• odporny jest na działanie wody, tłuszczów, soków trawiennych, enzymów 

oraz środków dezynfekujących
• spełnia normy PN-EN 340 i PN-EN 343.

Farmaceutyczna / Medyczna / Dla Przemysłu
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Odzież
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Czapka z polipropylenu

Fartuch foliowy

Kombinezon ochronny

Czepek z polipropylenu

Fartuch z polipropylenu

Jednorazowa

15

Ochraniacze butów



Ochrona głowy

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym:

Kask
Skład: tworzywo PEHD (Polietylen)
• więźba z 6 punktami mocowania
• ręczna regulacja obwodu
• praca w zakresie temperatur -10°C / +50°C
• izolacja elektryczna do 440 V
• elementy dodatkowe: wymienny wkład wchłaniający pot
• pasek pod brodę.

Kolor: niebieski, czerwony, biały, żółty, pomarańczowy, zielony.

Osłony przeciwodpryskowe
• sprzęt dla drwali oraz do prac przy pielęgnacji 

terenów zielonych
• służy ochronie przed wiórkami, pyłem 

i elementami ostrymi
• osłona twarzy wykonana z siatki metalowej pokrytej 

substancją zabezpieczającą / antykorozyjną
• wysoka odporność na uderzenia
• wykonana z poliwęglanu
• chroni przed odpryskami ciał stałych i cieczy 

o wysokiej energii uderzenia
• układ zaczepowo-zawiasowy ustawia osłony 

w pozycji odchylonej ku górze lub roboczej 
przed twarzą

• możliwość dołączenia ochronników słuchu.

Czapko-kask
Skład: 100% bawełna
• lekki hełm ochronny
• skorupa z tworzywa ABS
• po bokach dwa otwory zapewniające lepszą przewiewność
• podstawowa ochrona górnej części głowy przed 

uderzeniami pochodzącymi od przemieszczających 
się przedmiotów oraz uderzeniami głową o przeszkody

• szeroka gama kolorów.

Czapka z daszkiem
Skład: 65% poliester, 35% bawełna
• usztywniany daszek i przód czapki
• zapinana na zatrzask z możliwością regulacji
• idealne do ochrony przed słońcem
• szeroka gama kolorów.
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Rękawice ochronne skórzane

• wzmacniane skórą bydlęcą, dwoinową.

Rękawice ochronne skórzane

• wzmacniane różnokolorową skórą bydlęcą.

Rękawice ochronne skórzane
• wzmacniane skórą bydlęcą, dwoinową
• część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry.

Rękawice ochronne skórzane
• wzmacniane skórą bydlęcą licową w jasnych kolorach
• drelich usztywniony
• kauczukowy mankiet w kolorze żółtym.

Rękawice ochronne skórzane
• wzmacniane wysokiej jakości skórą świńską w jasnych kolorach
• od wewnątrz wypodszewkowane.

Rękawice ochronne powlekane
• wykonane z nylonu
• rozciągliwe i wytrzymałe
• cienkie, elastyczne, dopasowują się do dłoni.

Rękawice ochronne powlekane
• wykonane z wysokiej jakości pętelkowej przędzy akrylowej
• gwarantują komfort użytkowania oraz ciepło
• powlekane wytrzymałą gumą o porowatej strukturze
• zachowują przyczepność
• trudnościeralne i odporne na zużycie, rozdarcie i powstawanie pęknięć.

Rękawice skórzane / Rękawice powlekane
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Ochrona rąk

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym:

Rękawice ochronne powlekane
• wykonane z wysokiej jakości dzianiny
• powlekane bardzo wytrzymałą gumą o porowatej strukturze
• zachowują przyczepność, przy czym nie tracą swojej elastyczności.

Rękawice ochronne powlekane gumą - „wampirki”
•	100% bawełna
• odporne na przecieranie
• zakończone ściągaczem.

Rękawice ochronne powlekane nitrylem
• zakończone usztywnianym mankietem
• część wierzchnia i chwytna oblewana powłoką z nitrylu w kolorze granatowym
• odporne na ścieranie i przetarcie
• zapewniają sprawność elastyczną
• nitryl chroni przed działaniem smarów, olejów, tłuszczów 

i produktów ropopochodnych.

Rękawice ochronne powlekane nitrylem
• wykonane z poliestru
• zakończone ściągaczem
• część chwytna i do połowy część wierzchnia oblane powłoką z nitrylu w kolorze żółtym
• odporne na ścieranie, przetarcie czy też przebicie
• zapewniają sprawność manualną
• nitryl chroni przed działaniem smarów, olejów, tłuszczów i węglowodorów.

Rękawice ochronne powlekane
• zakończone ściągaczem
• wkład z drelichu
• od strony chwytnej powlekane szorstkowaną gumą w żółtym kolorze
• odporne na ścieranie.

Rękawice ochronne powlekane poliuretanem
• zakończone ściągaczem
• wykonane z nylonu o chropowatej strukturze zapewniającej chwytność
• do prac wymagających wysokiej precyzji.

Rękawice ochronne termoodporne
• wykonane z PCV w kolorze pomarańczowym
• szorstka powierzchnia części chwytnej ułatwia chwytanie śliskich przedmiotów
• hydrofobową wyściółkę można wywinąć na zewnątrz i wysuszyć.

Rękawice powlekane
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Rękawice antyprzepięciowe - KeVlar
• wykonane z przędzy kevlar
• wysoka odporność na rozdarcie (4)
• chronią przed ostrymi krawędziami np. blachą, szkłem
• spełniają normy EN 388 (poziomy odporności: 1 2 4 X) i EN 420.

Rękawice termoodporne
• rękawice ochronne termoodporne, powlekane
• mocne związanie wytrzymałej powłoki z kauczuku 

nitrylowego ze specjalnym materiałem pętelkowym
• doskonała przyczepność do suchych i zaolejonych powierzchni
• chronią przed lekkimi urazami mechanicznymi, przecięciem 

oraz przekłuciem z siłą do 35 N,
• chronią przed oparzeniem w kontakcie z przedmiotami 

o temperaturze do 250°C
• spełniają normy EN 388 (poziomy odporności: 2 2 4 1) i EN 407 

(poziomy odporności: X 2 X X X X).

Rękawice spawalnicze
• skóra bydlęca dwoinowa
• długość rękawicy 35 cm
• część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry
• zwiększona wytrzymałość i odporność na przetarcia.

Rękawice ochronne - diagnostyczne
•	100% latex
• od wewnątrz lekko pudrowane naturalną skrobią kukurydzianą, 

co ułatwia wkładanie i zdejmowanie rękawic
• pasują na prawą i lewą rękę
• nadają się do wykonywania skomplikowanych manipulacji.

Rękawice ochronne
• wykonane z winylu
• od wewnątrz lekko pudrowane naturalną skrobią kukurydzianą, co 

ułatwia wkładanie i zdejmowanie rękawic
• pasują na prawą i lewą rękę
• wykazują dużą elastyczność i odporność na rozciąganie
• nadają się do wykonywania skomplikowanych manipulacji.

Rękawice specjalistyczne / Rękawice jednorazowe
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Ochrona nóg

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym:

Trzewik model K06
• wykonany z naturalnej skóry licowej
• podeszwa antypoślizgowa i antyelektrostatyczna
• kompozytowy podnosek, chroniący palce stopy przed 

uderzeniem z energią do 200 J
• higroskopijna podszewka
• wkładka antygrzybiczna i antybakteryjna.

Trzewik model 102
• wykonany z grubej skóry bydlęcej
• podeszwa wykonana z TPU (poliuretan termoplastyczny, odporny na wysokie 

i niskie temperatury, nierysujący powierzchni).

Trzewik model 103
• trzewik bezpieczny z metalowym podnoskiem odpornym na uderzenia do 200 J
• duże powierzchnie cholewek i język wykonane z materiałów przepuszczających 

wilgoć - stopa oddycha i nie poci się.

Trzewik model 114 SB
• trzewik bezpieczny z metalowym podnoskiem
• cholewka z brązowego nubuku pokrytego cienką warstwą poliuretanu.

Trzewik dla spawaczy model 115 S1P
• trzewik bezpieczny z metalowym podnoskiem dla spawaczy
• podeszwa antyelektrostatyczna
• wkładka antyprzebiciowa.

Trzewik model 101
• z metalowym podnoskiem
• czarna skóra.

Trzewiki
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Półbut model V 019
• cholewka zamszowa
• metalowy podnosek
• zewnętrzna część podeszwy odporna na benzynę, 

oleje i inne substancje chemiczne
• piankowa warstwa na całej długości stopy
• podeszwa antypoślizgowa SRA, antyelektrostatyczna.

Półbut model 201
• półbut bezpieczny z metalowym podnoskiem
• czarna skóra.

Półbut model 212
• wykonany z zamszowej, bydlęcej skóry 
• podeszwa wykonana jest z gumy odpornej na ścieranie i poślizg.

Kolor: niebieski, żółty.

Półbut model K07
• wykonany z naturalnej skóry licowej
• podeszwa antypoślizgowa i antyelektrostatyczna
• kompozytowy podnosek, chroniący palce stopy przed 

uderzeniem z energią do 200 J
• higroskopijna podszewka
• wkładka antygrzybiczna i antybakteryjna.

Półbut model 208
• półbut bezpieczny wykonany z nubukowej, 

grubej bydlęcej skóry
• duże powierzchnie cholewek i język wykonane 

z materiałów przepuszczających wilgoć - stopa 
oddycha i nie poci się.

Półbuty
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Ochrona nóg

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym:

Sandał model 301
• sandał bezpieczny z metalowym podnoskiem
• czarna skóra typu „buffalo”
• podeszwa antyelektrostatyczna.

Sandał model K04
• wykonane z naturalnej skóry zamszowej
• antyelektrostatyczne, antypoślizgowe
• podnosek kompozytowy odporny na uderzenia do 200 J
• absorpcja energii pięty
• wkładka: antygrzybiczna, antybakteryjna, wymienna
• spełnia normę EN ISO 20345:2004.

Sandały / Nakolanniki
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Sandał model V 018
• cholewka zamszowa
• metalowy podnosek
• zewnętrzna część podeszwy odporna na benzynę, oleje 

i inne substancje chemiczne
• piankowa warstwa na całej długości stopy
• podeszwa antypoślizgowa SRA, antyelektrostatyczna.

Polietylenowe wkładki do spodni

Ochraniacze kolan z tworzywa sztucznego



Ochrona nóg
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Gumo-filc
• buty wykonane z wysokiej jakości PCV z dodatkowym wkładem 

filcowym oraz wkładką
• podeszwa urzeźbiona, dzięki czemu gwarantuje lepszą przyczepność
• spełnia normę EN 20347.

Kalosz czarny
• wykonany z wysokiej jakości PCV
• wysoki przegub ułatwiający wygodne wkładanie i zdejmowanie 

obuwia
• spełnia normę EN 347-1.

Kalosz biały
• wykonany z wysokiej jakości PCV
• wysoki przegub ułatwiający wygodne wkładanie 

i zdejmowanie obuwia
• spełnia normę EN 347-1.

Kalosz Eva
• wykonany z lekkiego tworzywa EVA
• chropowata pianka z pęcherzykami powietrza
• waga 800 gram
• elastyczne, mocne, wodoszczelne
• zapewniają wysoką termoizolację (nawet do -30oC)
• antypoślizgowa podeszwa
• łatwe do utrzymania w czystości
• dostępna wersja wysoka lub niska.

Kolor: biały, zielony.

Obuwie gumowe / PCV
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Kalosz chemo i kwasoodporny
• wykonany w całości z polichlorku winylu
• całkowicie wodoodporny
• możliwość dokupienia ocieplacza
• odporny na oleje mineralne i roślinne, rozcieńczone kwasy i zasady, 

alkohol etylowy, solanki oraz mleczko wapienne
• podeszwa antypoślizgowa
• wyrób posiada certyfikat CE – nr WE/S/487/2004.



Ochrona nóg

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym:

Obuwie model 015
• szyte ręcznie
• cholewka i podeszwa ze skóry
• spód z tworzywa
• podeszwa antypoślizgowa
• model antyelektrostatyczny.

Obuwie model HERO
• lekka chropowata pianka EVA z pęcherzykami powietrza
• mocne, niepękające, elastyczne
• antypoślizgowa podeszwa
• łatwe do utrzymania w czystości.

Kolor: biały, zielony.

Obuwie model 337
• cholewka i podeszwa ze skóry
• spód z tworzywa
• podeszwa antypoślizgowa.

Obuwie profilaktyczne / medyczne
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Obuwie model 010
• szyte ręcznie
• cholewka i podeszwa ze skóry
• spód z tworzywa
• podeszwa antypoślizgowa
• model antyelektrostatyczny.



Ochrona dróg oddechowych
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Maski jednorazowe
• półmaska filtrująca z zaworem wydechowym lub bez
• maksymalny poziom toksyczności: 50 x TLV.

Maska całotwarzowa
• wizjer panoramiczny z poliwęglanu odpornego na zadrapania
• pięciopunktowy system zapięć ułatwia zakładanie i zdejmowanie maski
• wewnętrzna półmaska wykonana z silikonu lub gumy, przystosowana do pracy 

z jednym filtropochłaniaczem.

Półmaska
• wykonana z gumy lub silikonu
• w standardzie wyposażona w jeden filtr
• możliwość doboru filtropochłaniacza w zależności od wykonywanych prac
• wysoki komfort pracy dzięki zastosowaniu taśmy nagłowia i taśmy na szyję.

Zatyczki do uszu
Skład: miękka pianka poliuretanowa
• kształt stożka z zaokrąglonym wierzchołkiem ułatwia wsunięcie do kanału usznego
• dostępne w wersji ze sznureczkiem.
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Ochrona słuchu

Ochronniki słuchu
• system nośny wykonany z taśmy PCV i sprężyny dociskowej ze stali 

nierdzewnej
• czasze wykonane z polipropylenu
• poduszki uszczelniające wykonane z PCV z wypełnieniem z pianki 

poliestrowej.



Ochrona przed upadkiem z wysokości

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym:

Amortyzator
• zaleca się użycie amortyzatora 

w zestawie z liną zabezpieczającą 
i zatrzaśnikami.

Szelki model ATLAS
• zaprojektowane do wykorzystania we wszelkiego rodzaju pracach 

na wysokości
• dwa punkty zaczepowe przedni i tylny (zgodne z EN 361) oraz punkt 

do pracy w podwieszeniu (zgodne z EN 813)
• zintegrowany pas biodrowy z regulacją do pracy w podparciu  

z bocznymi klamrami zaczepowymi typu D-ring (zgodne z EN 358)
• szelki wykonane z taśmy o szerokości 47 mm, z miękkimi podkładami 

na barki i uda
• wyposażone w 4 pierścienie do transportu elementów wyposażenia 

dodatkowego oraz automatyczne klamry łącząco-regulacyjne
• rozmiar uniwersalny
• spełniają normy EN 358:1999, EN 361:2002, EN 813:1997.

Szelki do prac na wysokościach - różne modele
Uprząż ochronna:

• grzbietowa klamra zaczepowa
• dwie klamry regulacyjne
• taśma poliestrowa 45 mm.

Zatrzaśnik
• automatyczne, naturalnie 

zatrzaskujące się zamknięcie, 
zabezpieczone gwintem

• wytrzymałość statyczna 22 KN
• średnica 16 mm
• masa: 175 g.

Zatrzaśnik
• wykonany ze stali pokrytej 

cynkiem, antykorozyjny
• automatyczne, naturalnie 

zatrzaskujące się zamknięcie
• wytrzymałość statyczna 22 KN
• średnica 54 mm
• masa: 515 g.
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Koc gaśniczy
• niepalna tkanina wykonana z włókna szklanego 
• przechowywany w pokrowcu, który umożliwia montaż na ścianie
• szczególnie przydatny do gaszenia małych miejscowych pożarów, które 

można w całości przykryć odcinając w ten sposób dostęp tlenu 
do palącego się materiału

• koc gaśniczy umożliwia także gaszenie palącej się odzieży na człowieku.

Gaśnice

• wodne – AF schładzające płonące materiały przy pomocy wody (3 kg, 6 kg)

• proszkowe - gaszące pożary ABC z czynnikiem gaśniczym w postaci proszków 
fosforanowych oraz gaszące pożary BC z czynnikiem gaśniczym na bazie proszków 
węglanowych (1kg, 2 kg, 4 kg, 6 kg, 9 kg, 12 kg)

• czyste środki gaśnicze - w zależności od użytego środka gaśniczego umożliwiają 
gaszenie pożarów typu AB, BC lub BCF

• śniegowe - gaszą pożary typu BC oraz urządzenia pod napięciem (2 kg, 5 kg)

• pianowe – AB (2 kg, 6 kg, 9 kg).

Pojemniki na gaśnice, szafki na gaśnice

W ciągłej sprzedaży posiadamy szeroki wybór pojemników i szafek na gaśnice.
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Hydranty
• umożliwiają bezpośredni pobór 

wody z głównych przewodów sieci 
wodociągowej

• w ofercie posiadamy hydranty 
zewnętrzne i wewnętrzne, naziemne 
oraz podziemne.

Urządzenie gaśnicze
• wskaźnik ciśnienia umożliwiający stałą kontrolę ciśnienia gaśnicy
• możliwość dozowania emisji środka gaśniczego poprzez 

szybkootwieralny zawór umożliwiający czasowe przerwanie wypływu 
środka gaśniczego 

• funkcjonalna dysza umożliwia precyzyjne podanie środka gaśniczego 
do źródła ognia 

• proste w obsłudze i niezawodne w działaniu 
• poręczny wózek umożliwiający łatwy i szybki transport urządzenia
• zawór wyposażony w bezpiecznik przeciążeniowy.



Pierwsza pomoc

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym:28

Apteczki z możliwością zawieszenia wg normy DIN

Apteczki wodoodporne wg normy DIN

Płyn do płukania oka PLUM
• butelka z aplikatorem zawiera 200 ml lub 500 ml 0,9% roztworu chlorku sodu
• przeznaczona do noszenia przy sobie w specjalnym futerale, apteczce, skrzynce narzędziowej, itp.
• posiada ergonomiczną końcówkę dopasowaną do kształtu oka i zabezpieczenie przeciw kurzowi
• na etykiecie widnieje szczegółowa instrukcja użycia.

Aparat do płukania oka APO
• aparat do napełnienia wodą lub innym płynem o pojemności 250 ml
• może mieć zastosowanie w nagłych wypadkach w pracy, w podróży oraz 

w gospodarstwie domowym.

Aparat do płukania oka ZPO
• zestaw składa się z dwóch ampułek z płynem 10 ml i kieliszka jako dozownika.



O firmie Znaki Informacyjne

Nasza firma działa nieprzerwanie na polskim rynku 
od 1995 roku. Blisko 20-letnie doświadczenie 
w branży bezpieczeństwa i higieny  pracy pozwoliło 
nam na poznanie zróżnicowanych potrzeb 
naszych klientów. Podchodząc do zagadnień BHP 
w sposób profesjonalny – wychodzimy naprzeciw 
wymaganiom – zarówno tych związanych z obo- 
wiązującymi uregulowaniami prawnymi  jak i ocze-
kiwaniami ze strony odbiorców. 

Jako przedsiębiorstwo zaopatrujące i wyposażające 
liczne firmy oraz instytucje publiczne, mamy 
możliwość  zaoferować naszym kontrahentom 
bardzo preferencyjne warunki współpracy zarówno 
na płaszczyźnie handlowej (własny import oraz 
liczne umowy dystrybutorskie) jak i merytorycznej. 

Oprócz działalności handlowej nasza firma to usługi 
doradcze i szkoleniowe z zakresu BHP i transportu 
z ukierunkowaniem na zagadnienia związane 
z transportem drogowym towarów niebezpiecznych 
ADR. Ponadto prowadzimy szkolenia wstępne 
i okresowe dla kierowców zawodowych, szkolenia 
na wózki jezdniowe, HDS. Posiadamy swoją 
pracownię psychologiczną, w której wykonujemy 
profesjonalne badania psychotechniczne.

Z wielką przyjemnością odpowiemy na Państwa 
pytania dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień 
BHP oraz zapewnimy kompleksową, fachową i miłą 
obsługę. 

Gorąco zachęcamy również do odwiedzenia naszej 
strony internetowej,  gdzie na bieżąco można śledzić 
naszą stale poszerzającą się ofertę. 

Zapraszamy do współpracy. 

sklep internetowy

www.sklep-kormex.pl

Witamy
serdecznie

www.sklep-kormex.pl
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