
 

 

 

Oferta specjalna - Rękawice nitrylowe, neoprenowe i inne. 

 

 

Zalecane dla użytkowników, którzy 

mają kontakt z materiałem 

potencjalnie zakaźnym, 

substancjami chemicznymi, 

środkami dezynfekcyjnymi, 

cytostatykami. Stanowią doskonałą 

barierę ochronną przed wirusami 

oraz krwiopochodnym patogenem. 

Zastosowanie:      

- laboratoria mikrobiologiczne 
- laboratoria farmaceutyczne                                            
- laboratoria badawcze,                                       
- laboratoria chemiczne,                                            
- laboratoria medyczne,                                              
- przemysł spożywczy,                                      
- przemysł chemii gospodarczej-
nieagresywnej, 
- kosmetologia, salony tatuażu,                                             
- dezynfekcja.               
Właściwości i zalety:                                      

- niejałowe,                                                                        

- zalecane dla osób uczulonych na 

lateks,                                                                  

- minimalizuje alergie typ I. 

Cechy szczególne:                                                         
- syntetyczne, bezpudrowe,     
- brak zawartości tiomoczników,   
  Tiuranów i tiazoli,                                                                  
- mikroteksturowane końcówki palców,                                                                              
- większa wytrzymałość na przekłucie niż 
rękawice winylowe oraz lateksowe,                                                                     
- ograniczona odporność na działanie 
substancji chemicznych takich jak 
rozpuszczalniki, smary, oleje przy nitrylu,                                                                                            
- równomiernie rolowany brzeg,                                                 
- uniwersalny kształt (pasujące na prawą                
i lewą dłoń),                                                                
- rozmiar: XS, S, M, L, XL,                                           
- AQL: 1,5,                                                                                 
- zawartość protein lateksu: brak,                                                    
- zgodność z normami EN 455-1-2-3; ISO 
9001; ISO 13485,                                                                          
- deklaracja zgodności CE. 

 

Nazwa asortymentu Nr.kat 

Rękawiczki nitrylowe Sensitive  

• bezpudrowe 

• XS-XL 

• op. 100 szt 

• Cat III 

• EN374, EN455 

 

 

 

 

74-290722100 

74-290742100 

9-MSNPF100 

74-290662100 

74-290732100 

74-290712100 

74-290413(białe) 
Op. 150 szt 



 

 

Rękawiczki nitrylowe AloeVit 

• nawilżone aloesem i        

              Vitaminą E     

• bezpudrowe 

• XS-XL 

• Op. 100 szt 

 

 

 

9-MSNAPF100S 

Rękawiczki nitrylowe Black PF  

• czarne 

• bezpudrowe 

• XS-XL 

• Op. 200 szt 

 

 

 

9-MSNBPF200S 

Rękawiczki nitrylowe Exellent 
 

• długi mankiet min 290 mm 

• Cat. III 

• mikroteksturowane koncówki 

• EN374, EN455 

• XS-XL, op 100 szt 

 

 

74-290431 

Rękawiczki nitrylowe High Risk  PF  

• długi mankiet min. 270mm 

• pomarańczowe 

• wysoka odporność  

            mechaniczna, 

• grubość 0,13 mm 

• bezpudrowe  

• XS-XL, op 100 sxzt 

 

 

 

9-MSNHRPF100 

Rękawiczki neoprenowe 
 NEO-TOUCH 

• Cat. III  

• długi mankiet min240 mm 

• znakomita ochrona przed 

kwasami, zasadami oraz alkoholami. 

• S-XL, op 100 szt 

 

 

 

9-25-101 



 

 

Rękawiczki nitrylowe Aloe Vera 
 

• wnętrze pokryte żelem aloe  
           Vera, 

• wysoka odporność chemiczna, 

• wysoka ochrona na      
           uszkodzenia mechniczne, 

• kolor miętowy/zielony, 

• długi mankiet 240 mm, 

• Cat. III 

• XS-XL, op 100 szt 

 

 

 

4-F10505372M 

Rękawiczki nitrylowe Dermatril 740 
 

• nie zawierają alergenów  
         tiuramów, ..tiomoczników, 

• odporne na wiele  
         cytostatyków, 

• odporne na wirusy wg ASTM    
         F1671:2007, 

• powierzchnia rękawic bez 
zawartości silikonu (indyferencja 

wobec lakierów, bez zjawiska kraterowania) 

• łączna długość 240-260 mm 

• łączna grubość 0,11+/- 0,03 mm 

• każda rękawica znakowana indywidualnie piktogramami 

• Cat III, op 100 szt 

 

 

 

 

 

9-DERM-740-7 

Dyspenser na rękawiczki 

• montaż naścienny 

             lub stojący 

• trójstanowiskowy 

             lub jednostanowiskowy 

• zaokrąglone narożniki 

• łatwa dezynfekcja 

• przeźroczysty, biały 

            lub dymny 

• łatwa identyfikacja kartonów 

• Vat 23% 

 

3-stanowiskowy 

9-DYSP3*1szt 

 

1-stanowiskowy 

9-DYSP1*1szt 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nazwa asortymentu Nr.kat 

Rękawiczki ochronne TPE 

• ochronne bezpudrowe, 

• z termoplastycznych  

        elastomerów TPE, 

• transparentna biała lub  

        niebieska, 

• nie zawiera plastyfikatorów  

                                                         oraz ftalanów, 

• bardziej wytrzymała na zrywanie niż winylowa, 

• S-XL, op 200 szt, kontakt z żywnością - TAK 

 

 

 

9-MST200S 

 Sterylne rękawiczki lateksowe 

• pakowane 1 para, sterylne, 

• powlekane polimerem, 

• bezpudrowe, 

• o obniżonej zawartości protein 
         poniżej 50ug/g, 
• rolowany rant, 

• opakowanie 50 par, rozm5,5-9 

 

 

74-290110-17 

 

 

Oferta ważna do odwołania. 

Przy zamówieniach bardzo prosimy o podanie rozmiaru!!! 

 

W naszej ofercie posiadamy również rękawiczki lateksowe, winylowe oraz rękawice szczególnego 

przeznaczenia.  

 

Zapraszamy do zakupów!!! 
 

P.H.U. „Syl-Chem” Sylwia Kunca 

Ul. Zimorodkowa 4, 85-436 Bydgoszcz 

Tel. 52 584 83 59, Fax 52 331 47 59,  

biuro@sylchem.com.pl, biuro1@sylchem.com.pl 

 

 

Przedstawiciele; 

 

Polska Północna;    Justyna Kaczmarek,     GSM +48 690 818 440,    doradca@sylchem.com.pl 

Polska Południowa;  Maciej Woźny, GSM +48 533 766 906,  doradca1@sylchem.com.pl 

 

www.sylchem.com.pl 
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