FARTUCH PRZEDNI DLA SPAWACZA TYP REN 1
CE kat. II POSIADA CERTYFIKAT OCENY TYPU WE.
Fartuch wykonany z dwoiny krytej
wykoñczonej niepalnie o gruboœci œrednio
1,6-2,00mm. Wykonany jest z jednego
kawa³ka skóry. Z przodu u góry zakoñczony
jest bawetem. Do bawetu zanitowana jest
szelka do potrzymania fartucha na szyi.
Fartuch mo¿e byæ stosowany jako ochrona
przed drobnymi odpryskami stopionego
metalu, krótkotrwa³ym dzia³aniem
p³omienia oraz promieniowaniem cieplnym
(podczerwonym) w ograniczonym
zakresie. Przeznaczony jest do operacji
spawania.
Fartuch nie stanowi ochrony przed
pora¿eniem pr¹dem elektrycznym podczas
operacji spawania ³ukiem elektrycznym.

FARTUCH PRZEDNI DLA SPAWACZA TYP REN 1/A
CE kat. II POSIADA CERTYFIKAT OCENY TYPU WE.
Fartuch wykonany jest z dwóch kawa³ków
skóry, dwoiny krytej wykoñczonej niepalnie.
£¹czenie jest wykonane na wysokoœci
powy¿ej pasa za pomoc¹ nici i nitów.
Do zszywania elementów zastosowano nici
niepalne, Kevlar 50/2.
Fartuch mo¿e byæ stosowany jako ochrona
przed skutkami krótkotrwa³ego dzia³ania
otwartego p³omienia i gor¹cych
przedmiotów podczas operacji spawania.

FARTUCH SKÓRZANY ROBOCZY
ZE SKÓRY JUCHTOWEJ TYP REN 3
Fartuch skórzany o prostej konstrukcji typ
spawalniczy wykonany jest z bardzo grubej
skóry juchtowej.
Zapewnia ochronê przed drobnymi
odpryskami stopionego metalu, oraz przed
urazami mechanicznymi.

NAGOLENNIK Z NASTOPNIKIEM
SKÓRZANY TYP REN

Nagolennik z nastopnikiem skórzany o prostej konstrukcji
wykonany jest z dwoiny bydlêcej krytej wykoñczonej niepalnie o
gruboœci œrednio 1.6-2,00 mm w kolorze czarnym.
Do zszywania elementów zastosowano nici niepalne Kevlar 50/2.
Nagolennik z nastopnikiem skórzany s³u¿y do ochrony podudzia i
stopy przed iskrami i rozpryskami metali oraz urazami
mechanicznymi.
Wyrób spe³nia wymagania norm zharmonizowanych:
PN-EN 470-1: 1999 Odzie¿ ochronna dla spawaczy oraz osób
wykonuj¹cych zawody pokrewne- Wymagania. PN-EN 340:2006
Odzie¿ ochronna. Wymagania ogólne.
Stanowi ochronê przed minimalnymi zagro¿eniami.

RÊKAWICE SKÓRZANE ROBOCZE
TYP SPAWALNICZY
Rêkawice skórzane wykonane s¹ z dwoiny
bydlêcej grubej – œrednio 1,4mm, ale
jednoczeœnie elastycznej. Rêkawice s¹
wykonane ze skóry, która spe³nia wymagania
nastêpuj¹cych norm zharmonizowanych: PNEN 388: 2006- Skóry wyprawione. Skóry na
ochrony rak.
PN-EN 470-1: 1999 Odzie¿ ochronna dla
spawaczy i osób wykonuj¹cych zawody
pokrewne. –Wymagania.
PN-EN 340: 2006 Odzie¿ ochronna.
Wymagania ogólne.
Rêkawice przeznaczone s¹ do ochrony rak
przed skutkami krótkotrwa³ego dzia³ania
p³omienia, chroni¹ przed drobnymi
odpryskami stopionego metalu. S¹ odporne
na przeciêcia, œcieranie, przekucia.
Rêkawice skórzane s¹ bardzo wytrzyma³e,
posiadaj¹ d³ugi mankiet ze sztywnej dwoiny.
Do zszywania elementów zastosowano nici
niepalne – Kevlar50/2.

NAPULŒNIK SKÓRZANY TYP REN 15

Napulœnik skórzany wykonany jest ze skóry, która posiada
wysokie parametry: Skóra jest wykoñczona roœlinnie – skóra
Jucht, o gruboœci œrednio 2,5mm.
Napulœnik skórzany mo¿e byæ wykorzystany jako ochrona
nadgarstka w czasie wykonywania prac roz³adunkowych, oraz
przed zagro¿eniami zwi¹zanymi z manipulacj¹ gor¹cymi
przedmiotami. Posiada rozwi¹zanie zapiêcia na regulowane
klamry metalowe co pozwala na optymalne dopasowanie do
nadgarstka u¿ytkownika.

RÊKAWICE SKÓRZANE
TYPU SPAWELNICZEGO TYP REN 12

NAKOLANNIK SKORZANY TYP REN 4
Nakolennik skórzany o prostej konstrukcji o postej konstrukcji
wykonany jest ze skóry -dwoiny bydlêcej krytej wykoñczonej
niepalnie o gruboœci œrednio 1,6-2,00mm w kolorze
czarnym. Od wewn¹trz wy³o¿ony jest filcem o gruboœci 8,0010,00mm.
Nakolannik skórzany mo¿e byæ stosowany jako ochrona przed
minimalnymi zagro¿eniami.
Przeznaczony jest do stosowania podczas prac kowalskich,
kamieniarskich i innych pracach monta¿owo- wykoñczeniowych.
Doskonale chroni stawy kolanowe przed urazami mechanicznymi
tj. starcia, otarcia naskórka. Chroni przed schorzeniami
wywo³anymi zimnem, wilgoci¹, twardymi powierzchniami.

Rêkawice skórzane robocze wykonane s¹ ze
skóry licowej. Charakteryzuj¹ siê du¿¹
odpornoœci¹ na œcieranie. Doskonale chroni¹
przed urazami mechanicznymi tj. otarcia,
skaleczenia naskórka. Chroni¹ przed
dzia³aniem gor¹ca do temperatury 50 C.
WREysoka jakoœæ skóry zapewnia d³uga
wytrzyma³oœæ rêkawic.

RÊKAWICE DLA PSZCZELARZY TYP REN 14
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Rêkawice skórzane – przeznaczone dla pszczelarzy wykonane
s¹ z bardzo miêkkiej skóry licowej.
S¹ to rêkawice piêciopalcowe u³atwiaj¹ce swobodne
manipulowanie przedmiotami.
Rêkawice posiadaj¹ doszyty d³ugi mankiet ze si ci¹gaczem
wykonany z bawe³nianej tkaniny w kolorze bia³ym.
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SZANOWNI PAÑSTWO!
Oddajemy w pañstwa rêce folder firmy „RENOMA” ,która swoj¹
dzia³alnoœæ na rynku polskim rozpoczê³a w 1993 roku .
Zajmujemy siê produkcj¹ i dystrybucj¹ odzie¿y roboczej i
ochronnej z tkanin i dwoin krytych i miêkkich wykoñczonych
niepalnie. Dwoiny u¿ywane w procesie produkcji wyrobów
pochodz¹ z naszego macierzystego zak³adu wykañczania dwoin
co pozwala nam uzyskaæ jak najwy¿sz¹ jakoœæ produkowanej
odzie¿y roboczej. Równie¿ wszystkie inne surowce s¹
wyprodukowane w polskich zak³adach. W³aœnie dlatego przez
15 lat dzia³alnoœci mo¿emy realizowaæ trzy cele , które nam
przyœwiecaj¹ : Bezpieczeñstwo, Higiena i Komfort Pracy. Te trzy
cele jak równie¿ solidnoœæ i dopracowane wzornictwo sprawi³y ,
¿e nasze wyroby s¹ trwa³e uniwersalne o najwy¿szej jakoœci .
Dok³adamy wszelkich starañ , aby nasze wyroby spe³nia³y
wymagania klienta, nasze ceny s¹ konkurencyjne jak równie¿
jesteœmy otwarci na indywidualne zamówienia klientów.
Zapewniamy, ¿e najwa¿niejszy jest klient i jego potrzeby.
Zapraszamy do wspó³pracy.

Ochrona g³owy

Kurtka skórzana robocza
z dwoiny niepalnej TYP REN 9

Kurtka robocza skórzana o prostej konstrukcji wykonana z dwoiny
bydlêcej w kolorze be¿owym lub br¹z.
Wyrób spe³nia podstawowe parametry: ograniczone
rozprzestrzenianie siê p³omienia;odpornoœæ na dzia³anie
drobnych rozprysków stopionego metalu; odpornoœci na
przeciêcia; Kurtka robocza skórzana mo¿e byæ stosowana jako
ochrona tu³owia i r¹k. Chroni równie¿ przed urazami
mechanicznymi. Kurtka nie stanowi ochrony podczas operacji
odlewniczych, ³ukiem elektrycznym, nie mo¿e byæ
stosowana przez monterów gazowych.

Ubranie skórzane robocze z dwoiny niepalnej
i tkaniny impregnowanej niepalnie. TYP REN 8
Ochrona barku,
tu³owia i ramion

Ochrona d³oni
i przedramion

Ochrona nóg i stóp

Ubranie robocze
skórzane o prostej
konstrukcji chroni przed
iskrami, drobnymi
rozpryskami stopionego
metalu, krótkotrwa³ym
dzia³aniem p³omienia.
Chroni przed urazami
mechanicznymi. Spe³nia
wymagania szczegó³owe norm: PN-EN 4701:1999 oraz PN-EN 340:
2006. Ubranie robocze
skórzane nie stanowi
ochrony podczas prac
³ukiem elektrycznym.
procesów odlewniczych, oraz nie mo¿e
byæ u¿ytkowane przez
monterów gazowych.

OCHRONA BARKU Z FARTUCHEM
skórzana z dwoiny niepalnej TYP REN 10
Ochrona barku z fartuchem o
prostej konstrukcji wykona jest
bardzo dobrej jakoœci dwoiny
miêkkiej, elastycznej o gruboœci
œrednio 1,4mm. Ochrona barku z
fartuchem chroni przód i ty³
tu³owia, bark, rêce oraz przód i
boki u¿ytkownika. Spe³nia
wymagania szczegó³owe norm:
PN-EN 470-1: 1999 „Odzie¿
ochronna dla spawaczy i osób
wykonuj¹cych zawody
pokrewne. PN-EN 340:2006 –
Odzie¿ ochronna. Wymagania
ogólne.
Ochrona barku z fartuchem
nie stanowi ochrony podczas
prac procesów odlewniczych,
prac ³ukiem elektrycznym oraz
nie stanowi ochrony dla
monterów gazowych.

SPODNIE ROBOCZE Z TKANINY NIEPALNEJ
I DWOINY NIEPALNEJ
Spodnie robocze wzmacniane
dwoin¹ niepaln¹ o prostej
konstrukcji mog¹ byæ wykonane
o d³ugoœci do pasa lub
ogrodniczki ( na ¿yczenie
klienta). Zastosowane
wzmocnienia ze skóry
przed³u¿aj¹ okres u¿ytkowania
spodni. Chroni¹ koñczyny dolne
u¿ytkownika przed iskrami,
drobnymi rozpryskami metalu
jak te¿ przed urazami
mechanicznymi.
Spodnie nie chroni¹ przed
pora¿eniem pr¹dem
elektrycznym, podczas
operacji spawania ³ukiem
elektrycznym, nie mog¹ byæ
stosowane podczas operacji
odlewniczych.

RÊKAW ROBOCZY SKÓRZANY
Z DWOINY NIEPALNEJ TYP REN 5
Rêkaw skórzany roboczy o
prostej konstrukcji wykonany
jest z dwoiny niepalnej w
kolorze jasnym lub ciemnym(
na ¿yczenie klienta). Posiada
regulacjê mankietu – zapiêcie
na „ rzep” co pozwala na
optymalne dopasowanie do
sylwetki u¿ytkownika.Rêkaw
skórzany przeznaczony jest do
ochrony przedramienia.
ramienia oraz czêœciowo barku
podczas ró¿nych prac
m o n t a ¿ o w y c h
i
za³adunkowych.
Rêkaw skórzany roboczy mo¿e
byæ stosowany jako ochrona
przed drobnymi odpryskami
stopionego metalu, jako
ochrona przed skutkami
krótkotrwa³ego dzia³ania
p³omienia i gor¹cych
przedmiotów.

RÊKAW SKÓRZANY ROBOCZY
ZE SKÓRY LICOWEJ TYP REN 17
Rêkaw skórzany roboczy
wykonany jest ze skóry
naturalnej licowej w kolorze
jasnym lub ciemnym ( na
¿yczenie klienta). Posiada
regulacjê mankietu – zapiêcie
na „ rzep” co pozwala na
optymalne dopasowanie
rêkawa do sylwetki
u¿ytkownika. Rêkaw skórzany
przeznaczony jest do ochrony
przedramienia, ramienia, oraz
czêœciowo barku podczas
ró¿nych prac monta¿owych i

KAPTUR SKÓRZANY – SKÓRA LICO
– OCHRONA G£OWY

Kaptur skórzany roboczy wykonany jest ze skóry naturalnej
licowej w kolorze jasnym lub z dwoiny bydlêcej wykoñczonej
niepalnie w kolorze jasnym. Kaptur skórzany roboczy posiada
rozwi¹zanie regulacji zapiêcia na „rzep” co pozwala na jego
optymalne dopasowanie do g³owy i karku u¿ytkownika.
Kaptur posiada bawet przykrywaj¹cy ramiona co zwiêksza
ochronê sylwetki u¿ytkownika.
Przeznaczony jest do ochrony g³owy i karku podczas prac
monta¿owych, szczególnie w przymusowych pozycjach
pu³apowych.
Chroni przed urazami mechanicznymi takimi jak: starcia,
otarcia, skaleczenia naskórka.

PAS PRZEPUKLINOWY OCHRONNY
SKÓRZANY TYP REN 10
Pas skórzany ochronny wykonany jest z dwoiny krytej
wykoñczonej niepalnie, w kolorze czarnym. Wyposa¿ony jest w
system regulacji tj, klamry metalowe- regulacyjne,
umo¿liwiaj¹cy jego dopasowanie do sylwetki u¿ytkownika.
Pas chroni przed drobnymi odpryskami stopionego metalu oraz
przed urazami mechanicznymi jak: otarcia naskórka,
skaleczenia.
Pas skórzany ochronny mo¿e s³u¿yæ do wzmocnienia odcinka
lêdŸwiowego krêgos³upa oraz miêœni w dolnej czêœci pleców.

