Názov OOPP
OCHRANA HLAVY
ochranná prilba energetik
ochranná prilba vrtácka
ochranná prilba pre práce vo výškach a v stiesnených
priestoroch
ochranný (lesnícky) komplet na prácu s motorovou
reťazovou pílou alebo krovinorezom
ochranná čiapka pracovná
čiapka zimná
kukla zimná (prekrytie celej tváre)
kukla zimná (prekrytie po nos)
kukla zimná (prekrytie po ústa)
vpínateľná vložka/výstielka do prilby
potná páska k prilbe
remeň pod bradu/podbradná páska 3 bodová
OCHRANA SLUCHU
slúchadlové chrániče sluchu pre vrtákov
slúchadlové chrániče sluchu pre kompresoristov
zátkové chrániče sluchu jednorazové (návštevy a pod.)
zátkové chrániče sluchu
slúchadlové chrániče sluchu na prilbu
OCHRANA ZRAKU A TVÁRE
ochranné okuliare (denné použitie)
ochranné okuliare (nočné použitie)
ochranné okuliare - číry zorník
ochranné okuliare s mechanickou odolnosťou
ochranné okuliare proti prachu, aerosólom a
kvapalinám
ochranné okuliare zváračské - zváranie plameňom a
rezanie kyslíkom
ochranný štít s mechanickou a chemickou odolnosťou
ochranný štít na prilbu
ochranný štít s kovovou sieťkou na lesnícku prilbu
OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNOV
ochranná rúška
respirátory/filtračné polmasky na ochranu proti
časticiam s výdychovým ventilom
Únikový filtračný respirátor
polmaska
celotvárová maska
P1 - časticový filter (predfilter)
P2 - časticový filter (predfilter)
P3 - časticový filter (predfilter)
držiak časticového predfiltra
A1 - filter proti parám a plynom

Čerpanie ks/rok
284
30
30
30
135
134
281
30
30
30
30
30
25
30
200
264
30
150
30
30
2
30
30
3
30
30
100
29
5
15
5
15
15
15
15
15

A2 - filter proti parám a plynom
ABEK1 - filter proti parám a plynom
AXP3 - kombinovaný protiplynový filter
ABEK 2P3 - kombinovaný filter
OCHRANA HORNÝCH KONČATÍN
Ochranné rukavice do suchého prostredia
Ochranné rukavice do mokrého/olejového prostredia

15
15
15
15
2 978
1 263

Ochranné rukavice pre jemnejšie práce
Ochranné rukavice pre jemnejšie práce - zimné
Ochranné rukavice do suchého prostredia - zimné
Ochranné rukavice do mokrého/olejového prostredia zimné
Ochranné rukavice protichemické - laboratórne
Ochranné rukavice protichemické - pre náročnejšie
práce
Ochranné rukavice protichemické - pre náročnejšie
práce zimné
Ochranné rukavice zváračské
Ochranné rukavice antivibračné - práca s
krovinorezom
Ochranné rukavice pilčícke
Ochranné rukavice dielektrické
Ochranné rukavice termoizolačné
Rukávniky, manžety (zváračské)
OCHRANA DOLNÝCH KONČATÍN
Ochranná obuv pre vrtákov - holeňová / poloholeňová

30
30
555
24

Ochranná obuv pre vrtákov - holeňová/poloholeňová
zimná
ochranná obuv nízka - vnútorné priestory (sklady,
laboratórium)
sandále
ochranná obuv - členková
ochranná obuv - členková zimná
ochranná obuv - poloholeňová zimná
čižmy gumové
čižmy gumové / gumofilce - zimné
galoše - dielektrické
šľapky do sprchy a šatne
ponožky - letné
ponožky - zimné
chránič holene a kolena
OCHRANA TELA
overal pre vrtákov - letný/prechodný
Overal pre vrtákov - zimný
Ochranný odev dvojdielny - (antistatický):
*blúza voľná

30

30
30
30
14
30
30
38
19
30
30

13
9
120
11
61
152
90
7
20
100
100
20
65
65
150

*blúza stiahnutá
*nohavice do pásu voľné (na šnúrku)
*nohavice do pásu (klasický strih)
*náprsné nohavice (na traky)
Ochranný odev dvojdielny - (bez antistatiky):
*blúza voľná
*blúza stiahnutá
*nohavice do pásu voľné (na šnúrku)
*nohavice do pásu (klasický strih)
*náprsné nohavice (na traky)
Ochranná bunda - prechodná (antistatická)
Ochranná bunda - zimná (antistatická)
Ochranná vesta (antistatická)
Ochranná vesta bez antistatiky
Prešívaný kabát (antistatický)
Ochranný odev - pilčícky
Ochranný odev dvojdielny - zváračský
Vesta výstražná
Jednorazový overal pre návštevy
Flanelová košeľa
Bavlnená mikina/bavlnená vesta
Tričko krátky rukáv
Polokošeľa krátky rukáv
Tričko dlhý rukáv
Termoprádlo - komplet
Spodné prádlo - spodky/pánske
Spodné prádlo - punčocháče/dámske
Zástera - zváračská
Ochranný odev dvojdielny - laboratórium
Ochranný plášť - laboratórium
Plášť do dažďa
Odev do dažďa - dvojdielny (unitasky)
Ľadvinový pás
Nákrčník/golier

50
50
50
100
5
5
5
5
5
50
50
30
30
25
12
12
110
30
334
30
704
30
30
55
145
10
5
2
10
20
70
30
30

