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 � Material: parte anterioară – piele bovină monocoloră.
 � Material: parte posterioară – bumbac.
 � Căptușeală: bumbac.
 � Grosime piele: cca. 1,1 mm.
 � Caracteristici: model economic, întrebuințare universală.

Cod Denumire Buc/bax

800003 Manusi piele bovina monocrome 120

MăNUşI PIELE bovINă MoNocroME

 � Material: fețe – piele bovină.
 � Căptușeală – blană sintetică.
 � Grosime piele: cca. 1,1 mm
 � Caracteristici: model economic, întrebuinţare universală.

Cod Denumire Buc/bax

800019 Manusi piele bovina monocrome imblanite 72

 MăNUşI MoNocroME îMbLăNItE

 � Material: integral piele bovină monocoloră.
 � Căptușeală: bumbac.
 � Grosime piele: cca. 1 ÷ 1,1 mm.
 � Caracteristici: întrebuințare universală.

Cod Denumire Buc/bax

800099 Manusi integral piele bo monocrome 120

MăNUşI INtEgraL PIELE bovINă MoNocroME

 � Material parte anterioară: piele bovină policromă.
 � Material parte posterioară: bumbac.
 � Căptușeală: bumbac.
 � Grosime piele: cca. 1 ÷ 1,1 mm.
 � Caracteristici: model economic, întrebuințare universală.

Cod Denumire Buc/bax

800003 Manusi piele bovina monocrome/policrome cod M19 120

800004 Manusi piele bovina policrome cod M29/DCS-308 bl 120

MăNUşI PIELE bovINă PoLIcroME

 � Material parte anterioară: piele șpalt bovină groasă.
 � Material parte posterioară: bumbac.
 � Căptușeală: bumbac.
 � Grosime piele: cca. 1,2 mm.
 � Caracteristici:  model economic, întrebuinţare universală.

Cod Denumire Buc/bax

800001 Manusi spalt bovina intaritura palma HS-01-001 120

830620 Manusi intaritura in palma M18/DCS-301 bl 120

MăNUşI şPaLt bovINă cU îNtărItUră

BL

BL

= mănuşi la blisterBL
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 � Material parte anterioară: piele șpalt bovină. 
 � Material parte posterioară: bumbac.
 � Căptușeală: bumbac.
 � Dublură palmă: piele șpalt bovină.
 � Grosime piele: cca. 1,2 mm.
 � Caracteristici: model rezistent de înaltă calitate, întrebuințare universală.

Cod Denumire Buc/bax

800017 Manusi spalt bovina dublura 120

803933 Manusi dublura in palma DCS-323 bl 120

830621 Manusi dublura in palma M30I blister 120

MăNUşI şPaLt bovINă cU dUbLUră

 � Material parte anterioară: șpalt integral bovină. 
 � Căptușeală: bumbac.
 � Grosime piele: cca. 1 ÷ 1,1 mm.
 � Caracteristici: lungime 27 cm, întrebuințare universală.

Cod Denumire Buc/bax

800020 Manusi cazangerie spalt bovina integral cod M3i 120

MăNUşI cazaNgErIE şPaLt bovINă INtEgraL

 � Material parte anterioară: piele şpalt porc.
 � Material parte posterioară: textil. 
 � Captuşeală: bumbac. 
 � Caracteristici: simţ tactil foarte bun, manşetă elastică cu 
prindere cu scai, model ergonomic.

MăNUşI MEcaNIcI ErgoN şPaLt Porc

 � Material: integral piele bovină. 
 � Căptuşeală: bumbac. 
 � Caracteristici: simţ tactil foarte bun, întrebuinţare universală.

Cod Denumire Buc/bax

800547 Manusi piele fina bovina M39 120

MăNUşI PIELE fINă bovINă

Cod Denumire Buc/bax

800544 Manusi mecanici ERGON spalt porc M59 120

BL

= mănuşi la blisterBL
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 � Material: tricot din fibre sintetice acoperit cu un strat de cauciuc nitrilic.
 � Caracteristici: mulaj perfect pe mână; rezistență bună la abraziune; 
sensibilitate tactilă foarte bună.

 � Conforme cu standardul: SR EN 420, SR EN 388.

Cod Denumire Buc/bax

830334 Manusi bbc. prehensiune marita gri HS-04-001 m7 120

830308 Manusi bbc. prehensiune marita gri HS-04-001 m8 120

830306 Manusi bbc. prehensiune marita gri HS-04-001 m9 120

800157 Manusi bbc. prehensiune marita gri HS-04-001 m10 120

830307 Manusi bbc. prehensiune marita gri HS-04-001 m11 120

830624 Manusi bbc prehensiune marita BABBLER blister 120

805271 Manusi poliester prehensiune marita gri N119 m8 - bl. 120

805272 Manusi poliester prehensiune marita gri N119 m9 - bl. 120

805273 Manusi poliester prehensiune marita gri N119 m10 - bl. 120

805274 Manusi poliester prehensiune marita gri N119 m11 - bl. 120

MăNUşI bUMbac PrEhENsIUNE MărItă

 � Material: latex pe suport textil.
 � Caracteristici: mănușă de protecţie universală; bună 
rezistenţă mecanică.

 � Folosită în domenii care necesită protecţie mecanică, 
în medii cu umezeală sau corozive.

Cod Denumire Buc/bax

800106 Manusi bbc, pelicula cauciuc palma HS-04-002 120

803930 Manusi pelicula latex in palma verzi ST04-4005 m.9 bl 120

803931 Manusi pelicula latex in palma verzi ST04-4005 m.10 bl 120

803932 Manusi pelicula latex in palma verzi ST04-4005 m.11 bl 120

MăNUşI bUMbac cU PELIcULă dE 
caUcIUc îN PaLMă

 � Material: Latex.
 � Grosime: cca. 1,25 mm.
 � Manșetă: fixă – doc bumbac sau elastică – tricot.
 � Caracteristici: mănușă de protecţie universală, rezistenţă 
bună mecanică.

 � Folosită în domenii care necesită protecţie mecanică în 
medii cu umezeală.

Cod Denumire Buc/bax

800026 Manusi latex NEOGRIP 27cm cod 1490 120

MăNUşI LatEx NEogrIP

= mănuşi la blisterBL

= mănuşi la blisterBL
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 � Material: tricot, imersat parţial cu cauciuc nitrilic.
 � Caracterisitici: mulaj bun pe mână, rezistenţă foarte bună la 
abraziune, manşetă elastică.

Cod Denumire Buc/bax

803036 Manusi KALARA cod 1453 120

MăNUşI KaLara 

 � Material: cauciuc nitrilic.
 � Manșetă: fixă.
 � Caracteristici: mănușă de protecție universală; rezistență 
mecanică foarte bună, rezistență bună la uleiuri și carburanți.

 � Folosită în domenii care necesită protecție mecanică în medii 
cu umezeală sau corozive.

 � Disponibile în varianta parţial impregnată şi total impregnată.

MăNUşI caUcIUc NItrILIc dIPEx

Cod Denumire Buc/bax

800033 Manusi DIPEX partial impregnate, cod 1454-P 120

800031 Manusi DIPEX total impregnate cod 1454 120

 � Material: latex pe suport din poliester. 
 � Caracteristici: mănuşă de protecţie universală, 
bună rezistenţă mecanică, manşetă elastică.

MăNUȘI PoLIEstEr cU PELIcULă dE LatEx îN PaLMă roşII

Cod Denumire Buc/bax

805231 Manusi pelicula latex rosu-negru HS-04-012 m.8 120

805232 Manusi pelicula latex rosu-negru HS-04-012 m.9 120

805233 Manusi pelicula latex rosu-negru HS-04-012 m.10 120

805234 Manusi pelicula latex rosu-negru HS-04-012 m.11 120

 � Material: tricot din fibre mixte imersat în latex. 
 � Caracteristici: strat de latex gros în palmă şi pe degete pentru 
o mai bună rezistenţă mecanică, textură în relief, manşetă 
elastică.

Cod Denumire Buc/bax

800129 Manusi latex SUPERGRIP HS-04-007 120

MăNUşI LatEx sUPErgrIP

= valabil pe Comandă speCială
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 � Material: Latex natural.
 � Grosime: 0,45 mm.
 � Interior: tratat cu puf de bumbac.
 � Caracteristici: mănușă antichimică 
universală, rezistă la acizi și baze diluate, 
rezistenţă bună la detergenţi, agenţi de 
dezinfectare și chimicale de uz casnic.

Cod Denumire Buc/bax

800002 Manusi menaj latex 120

 � Material: PVC.
 � Grosime: 1,2 mm.
 � Caracteristici: mănușă antichimică universală, rezistă la acizi 
și baze diluate, rezistență bună la detergenți, agenți de 
dezinfectare și chimicale de uz industrial.

 � Material: cauciuc nitrilic
 � Caracteristici: mănuşa antichimică universală, rezistentă la 
acizi şi baze diluate, agenţi de dezinfectare şi chimicale de uz 
industrial.

MăNUşI Pvc rEzIstENtE La ProdUsE 
PEtroLIErE

MăNUşI caUcIUc NItrILIc rEzIstENtE  
La acIzI şI bazE

Cod Denumire Buc/bax

800016 Manusi PVC rez. la prod. petroliere 27cm cod M22 120

Cod Denumire Buc/bax

830403 Manusi cauciuc nitrilic rezist. acizi si baze M32 120
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 � Material: textil cu amestec de poliester.
 � Lungime: 27 cm.
 � Caracteristici: model economic; întrebuințare universală.

Cod Denumire Buc/bax

800096 Manusi gradinarit FLORES 120

MăNUşI grădINărIt fLorEs 

 � Material: tricot din fibre sintetice. 
 � Aplicaţii PVC în formă de fagure, priză foarte bună la 
obiectele alunecoase.

Cod Denumire Buc/bax

800025 Manusi tricot (25cm) CRISS-CROSS cod 1030 120

MăNUşI trIcot crIss-cross

 � Material: bumbac 100%. 
 � Caracteristici: sensibilitate tactilă foarte bună, model economic.

Cod Denumire Buc/bax

800021 Manusi tricot bbc 100% 120

MăNUşI trIcot bUMbac 100% 

 � Material: nailon acoperit cu spumă de latex.
 � Caracteristici: manșetă elastic, model economic, întrebuințare 
universală.

Cod Denumire Buc/bax

830610 Manusi gradinarit PINTAIL m.7 120

830611 Manusi gradinarit PINTAIL m.8 120

830612 Manusi gradinarit PINTAIL m.9 120

MăNUȘI grădINărIt PINtaIL

Cod Denumire Buc/bax

830301 Manusi Bunting Black HS-04-003 m.7 (eco) 120

830303 Manusi Bunting Black HS-04-003 m.8 (eco) 120

830304 Manusi Bunting Black HS-04-003 m.9(eco) 120

830316 Manusi Bunting Black HS-04-003 m.10(eco) 120

830305 Manusi Bunting Black HS-04-003 m.11 (eco) 120

830623 Manusi pelic. poliuretan in palma negre blister 120

805266 Manusi pelicula PU negre NL186 BLK m.7 - bl. 120

805267 Manusi pelicula PU negre NL186 BLK m.8 - bl. 120

805268 Manusi pelicula PU negre NL186 BLK m.9 - bl. 120

805269 Manusi pelicula PU negre NL186 BLK m.10 - bl. 120

805270 Manusi pelicula PU negre NL186 BLK m.11 - bl. 120

 � Mănuşi tricot din nailon cu strat subțire de poliuretan în palmă. 
 � Culoare neagră. 
 � Manşetă elastică. 
 � Mulaj foarte bun pe mână.

MăNUȘI bUNtINg bLacK
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= mănuşi la blisterBL
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 � Material: tricot din fibre mixte.
 � Aplicații: punctiforme din PVC pe o singură față.
 � Caracteristici: mănușă cu priză foarte bună la obiectele 
alunecoase, mulaj foarte bun pe mână și rezistență moderată 
la abraziune.

Cod Denumire Buc/bax

800053 Mănuși tricot (25cm) picou simplu PLOVER 120

803540 Mănuși tricot (25cm) picou simplu ECO bl 120

MăNUȘI trIcot PIcoU sIMPLU

 � Material parte anterioară: piele şpalt porc.
 � Material parte posterioară: textil. 
 � Captuşeală: bumbac. 
 � Caracteristici: simţ tactil foarte bun, manşetă elastică cu 
prindere cu scai, model ergonomic.

Cod Denumire Buc/bax

805173 Mănuşi mecanici ERGON roşu şpalţ porc m.10 bl 120

805174 Mănuşi mecanici ERGON roşu şpalţ porc m.11 bl 120

MăNUşI MEcaNIcI ErgoN roşU

 � Mănuşi 100%  tricot din nailon cu strat subțire de poliuretan în palmă. 
 � Culoare albă. 
 � Manşetă elastică. 
 � Mulaj foarte bun pe mână.

MăNUȘI bUNtINg WhItE

Cod Denumire Buc/bax

805167 Manusi Bunting White HS-04-003 m.6 (eco) 120

805162 Manusi Bunting White HS-04-003 m.7 (eco) 120

805163 Manusi Bunting White HS-04-003 m.8 (eco) 120

805164 Manusi Bunting White HS-04-003 m.9 (eco) 120

830316 Manusi Bunting White HS-04-003 m.10 (eco) 120

805166 Manusi Bunting White HS-04-003 m.11 (eco) 120

805260 Manusi pelicula PU albe NL186 m.6 - bl. 120

805261 Manusi pelicula PU albe NL186 m.7 - bl. 120

805262 Manusi pelicula PU albe NL186 m.8 - bl. 120

805263 Manusi pelicula PU albe NL186 m.9 - bl. 120

805264 Manusi pelicula PU albe NL186 m.10 - bl. 120

805265 Manusi pelicula PU albe NL186 m.11 - bl. 120
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 � Material: tricot din fibre mixte.
 � Aplicații punctiforme din PVC pe ambele fețe.
 � Caracteristici: mănușă cu priză foarte bună la obiectele 
alunecoase, mulaj foarte bun pe mână și rezistență moderată 
la abraziune.

Cod Denumire Buc/bax

800024 Manusi tricot (25cm) PICOU DUBLU HS-04-006 120

803539  Manusi tricot (25cm) PICOU DUBLU ECO bl 120

MăNUşI trIcot cU PIcoU dUbLU
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 � Material: șpalt integral piele bovină. 
 � Grosime piele: cca. 1,2 mm.
 � Caracteristici: întrebuințare universală.

Cod Denumire Buc/bax

800018 Manusi sudura spalt bovina 60

MăNUşI sUdUră şPaLt bovINă

 � Material: șpalt integral piele bovină ignifugat.
 � Grosime piele: cca. 1,2 mm.
 � Caracteristici: asigură protecție anticalorică, întrebuințare universală.

Cod Denumire Buc/bax

800022 Manusi spalt bovina ignifugate 60

MăNUşI şPaLt bovINă IgNIfUgatE

 � PROTEK Raft mănuşi cu blister 
Cod: 600136
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ÎMBRăCăMINTE

 � Material: șpalt integral piele bovină ignifugat.
 � Grosime piele: cca. 1,2 mm.
 � Caracteristici: asigură protecție anticalorică, întrebuințare universală.
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 � Material: tercot. 
 � Compoziţie: 65% poliester, 35% bumbac. 
 � Culori: bleumarin. 
 � Caracteristici: bluzon cu două buzunare mari aplicate, 
posibilitate de personalizare. 

 � Mărime: 48-60.

saLoPEtă sIMPLă tErcot

Buc/bax

mărime: 48-60 5

Buc/bax

mărime: S-4XL  5

 � Material: bumbac 100%.
 � Culori: bleumarin, negru, roșu, albastru electric.
 � Caracteristici: bluzon cu două buzunare mari aplicate, 
posibilitate de personalizare.

 � Material: bumbac 100%.
 � Culori: bleumarin, negru, roșu, albastru electric.
 � Caracteristici: bluzon cu două buzunare mari aplicate, 
posibilitate de personalizare.

saLoPEtă sIMPLă bUMbac

saLoPEtă cU PIEPtar bUMbac

 � Material: tercot. 
 � Compoziţie: 65% poliester, 35% bumbac. 
 � Culori: bleumarin. 
 � Caracteristici: bluzon cu două buzunare mari aplicate, 
pantalon cu pieptar, posibilitate de personalizare. 

 � Mărime: S-4XL.

saLoPEtă cU PIEPtar tErcot

 � Material: 35% bumbac,  
65% poliester.

 � Culori: gri/portocaliu.
 � Caracteristici: material 235 g/m²,  
buzunare multifuncționale,  
întărituri la coate din  
poliester Oxford.

jachEtă dE LUcrU  
bE-01-002

Gri/portoCaliu

Buc/bax

marime: 48-62 20

Buc/bax

mărime: 40-64 5

Buc/bax

mărime: 44-64 5

bleumarin

neGru

albastru 
eleCtriC

roşu

bleumarin

neGru

albastru 
eleCtriC

roşu
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 � Material: 35% bumbac, 65% poliester. 
 � Culori: gri/portocaliu.
 � Caracteristici: material 235 g/m², buzunare 
multifuncționale, întărituri la genunchi din poliester 
Oxford, cu buzunare pentru genunchiere. 

PaNtaLoNI dE LUcrU cU PIEPtar bE-01-004

Buc/bax

mărime: 48-62 20

Gri/portoCaliu

Gri/portoCaliu

 � Material: bumbac 100%.
 � Culori: bleumarin, albastru electric, negru, roșu.
 � Caracteristici: 2 buzunare mari aplicate, rezistenţă la 
utilizare profesională, posibilitate de personalizare.

PaNtaLoN cU PIEPtar 

Buc/bax

mărime: 42-64 5

 � Material: 35% bumbac, 65% poliester.
 � Culori: gri/portocaliu.
 � Caracteristici: material 235 g/m², buzunare 
multifuncționale, întărituri la genunchi din poliester 
Oxford, cu buzunare pentru genunchiere. 

PaNtaLoNI dE LUcrU bE-01-003

Buc/bax

mărime: 48-60 20

h
a

IN
E  d

E  LU
cr

U
 - Pa

N
ta

Lo
N

bleumarin neGru

albastru 
eleCtriC

roşu

email: office@temad.ro 223

Îmbrăcăminte



bleumarin neGru

albastru 
eleCtriC

roşu

h
a

IN
E 

d
E 

LU
cr

U
 - 

h
a

La
tE

şorţ PoLIEtILENă 

 � Material: polietilenă. 
 � Mărime: 80x130 cm. 
 � Culoare: alb-transparent. 

 � Material: polietilenă. 
 � Lungime: 40 cm.

MÂNEcUţE PoLIEtILENă 

Cod Denumire Buc/bax

803130 Sort polietilena 80x130cm (50buc) 1000

Cod Denumire Buc/bax

803125 Manecute polietilena 40cm (50buc) 1000
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 � Material: bumbac 100%.
 � Culori: bleumarin, negru, roșu, albastru electric.
 � Caracteristici: halat cu trei buzunare mari aplicate, 
posibilitate de personalizare.

haLat 

Buc/bax

mărime: 42-64 5

www.temad.ro224

Îmbrăcăminte



 � Material: PVC – poliester – PVC.
 � Grosime: 0,30 mm.
 � Culori: galben, verde.
 � Caracteristici: bluză + pantalon, închidere 
frontală a scurtei cu capse și fantă de 
acoperire, orificii de aerisire sub braţ și 
îmbinări termosudate.

*Este disponibil şi în varianta economică  
(Material: 2 straturi PVC - poliester).

costUM IMPErMEabIL

Galben verde

Galben verde
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Buc/bax

mărime: L-XXXL 20

PELErINă 
IMPErMEabILă 

 � Material: PVC – poliester – PVC.
 � Grosime: 0,32 mm.
 � Culori: galben, verde.
 � Caracteristici: glugă cu șnur de 
strângere, îmbinări termosudate, 
închidere frontală cu capse  
și fantă de acoperire, orificii  
de aerisire sub braţ.

* Este disponibilă şi în varianta economică 
(Material: 2 straturi PVC - poliester)

Buc/bax

mărime: L-XXXL      20
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Cod Denumire Buc/bax

801009 Sort impermeabil PVC 0,32mm cod 1302ECO 40

801005 Sort impermeabil PVC 0,45mm cod 1302PVC 40

 � Material: PVC – poliester – PVC.
 � Culori: alb, verde.
 � Caracteristici: oferă protecţie împotriva umidităţii, 
bună rezistenţă mecanică.

 � Grosime: 0,32 mm, 0,45mm.

 � Material: poliester / membrană PVC (fâş). 
 � Culori: galben, albastru, kaki. 
 � Caracteristici: glugă ascunsă în guler, îmbinări realizate 
prin cusătură, fante de aerisire sub braţ şi închidere cu 
fermoar şi capse.

şorţ IMPErMEabIL PELErINă IMPErMEabILă fÂş 

Galben

kaki

albastru

alb

verde

Buc/bax

marime: S-XXXL 20

Cod Denumire Buc/bax

803000 Vesta semnalizare NEON poliester galb. cod 9195 100

802999 Vesta semnalizare REFLEX poliester porto cod 9194 100

 � Material: poliester.
 � Culori: portocaliu, galben neon.
 � Caracteristici: 2 benzi reflectorizante de 50 mm lăţime.

vEstă sEMNaLIzarE 

portoCaliu

Galben neon
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 � Scurtă de iarnă cu glugă.
 � Material: ţesătură exterioară: poliester Oxford 600D, 
membrană PU; căptuşeală: 100% poliester tafetta, 
matlasat; căptuşeală termică: 100% poliester (220 g/m2 
Ia corp + 180 g/m2 la mâneci).

 � Culoare: albastru petrol cu negru.

 � Vestă de iarnă cu 4 buzunare aplicate şi un buzunar mai 
mic pentru telefonul mobil.

 � Material: ţesătură exterioară: 65% poliester, 35% 
bumbac; căptuşeală: 100% poliester.

 � Culori: bleumarin, albastru electric. 

scUrtă dE IarNă arhUs

vEstă dE IarNă trItoN

Gri

roşu bleumarin

 � Jachetă termoizolantă, impermeabilă, cu glugă în guler şi 
4 buzunare cu fermoare.

 � Material: 100% poliester.
 � Culori: roşu, bleumarin, gri. 

 � Vestă termoizolantă, matlasată, cu două buzunare frontale 
şi un buzunar mai mic pentru telefonul mobil.

 � Material: 100% poliester, căptuşeală: 100% poliester. 
 � Culore: negru. 

scUrtă dE IarNă NyaLa

vEstă dE IarNă MatLasată  
NEagră bE-04-001

neGru

albastru 
eleCtriC

bleumarin

Buc/bax

mărime: M - XXXL 10

Buc/bax

mărime: S - XXXL 10

Buc/bax

mărime: S-XXXL 10
Buc/bax

mărime: S - XXXL 20

albastru petrol / 
neGru
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 � Jachetă fleece, croială clasică, două buzunare frontale şi un 
buzunar cu fermoar la piept.

 � Material: 100% poliester, 240 g/m2. 
 � Culoare: bleumarin. 

jachEtă fLEEcE bE-02-004

bleumarin

neGru

Buc/bax

mărime: M - XXXL 10

 � Căciulă tricotată.
 � Material: acril 100%.
 � Greutate: 74 grame. 
 � Culoare: negru.

căcIULă Mascot

Buc/bax

mărime: universală 10
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 � Material: 100% bumbac. 
 � Culori: alb, negru, roșu, bleumarin*, albastru royal, 
galben*, verde, portocaliu*, gri.

 � Caracteristici: material 190 g/m², guler și manșete din 
tricotaj, 3 nasturi transparenți, în culoarea materialului.

*culori disponibile la cerere

trIcoU PoLo cU MÂNEcI scUrtE dhaNU

 � Material: 100% bumbac.
 � Culori: alb, negru, roșu, bleumarin, albastru royal, 
galben, verde, portocaliu, gri.

 � Caracteristici: material 160 g/m², guler sport ce conține 
5% elastan și nu se deformează.

trIcoU cU MÂNEcI scUrtE tEEsta

alb

albastru verde

neGru

portoCaliuGalben

roşu bleumarin

alb

albastru verde

neGru

portoCaliuGalben

roşu bleumarin

Gri

verde

neGru

portoCaliu

roşu bleumarin
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Buc/bax

mărime: S-XXXL 100

Buc/bax

mărime: S-XXXL 100

ȘaPcă rIoM

 � Material: 100% bumbac pieptănat.
 � Culori: negru, roșu, bleumarin, verde, portocaliu.
 � Caracteristici: bandă velcro pentru reglarea 
circumferinței, garnituri din material reflectorizant.

 � Material: 100% bumbac pieptănat.
 � Culori: alb, negru, roșu, bleumarin, albastru royal, 
galben, verde, portocaliu.

 � Caracteristici: reglarea circumferinței prin benzi cu 
bolțuri și orificii din material plastic.

ȘaPcă LEo

Buc/bax

mărime: universală 12Buc/bax

mărime: universală 12
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Buc/bax

mărime: 39-40 10

mărime: 41-42 10

mărime: 43-44 10

mărime: 45-46 10

 � Material: PVC. 
 � Talpă: antiderapantă din PVC. 
 � Căptuşeală: textil. 
 � Culoare: negru. 
 � Caracteristici: model economic; asigură protecţie 
la apă şi noroi.

cIzME Pvc aPă-NoroI NEgrE

ÎNCăLţăMINTE  
    DE  PROTECţIE

Buc/bax

mărime: 39-40 10

mărime: 41-42 10

mărime: 43-44 10

mărime: 45-46 10

 � Model economic, asigură protecţie la apă şi noroi.
 � Material PVC. 
 � Căptuşeală textilă.
 � Talpă antiderapantă din PVC.

cIzME Pvc aPă-NoroI NEgrE 26 cM

 � Material: PVC.
 � Culori: albastru.
 � Disponibil și în varianta îmblănită pentru sezonul rece.
 � Asigură protecție la apă, noroi, uleiuri, acizi și baze slabe, 
produse petroliere.

 � Înălțime 35 cm.

cIzME Pvc aPă-NoroI

Buc/bax

mărime: 36-46 5

mărime: 36-46 - varianta îmblănită 5
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 � Material: PVC/nitril.
 � Culori: galben, verde, negru, alb.
 � Caracteristici: rezistență crescută la uleiuri, acizi, baze, 
produse petroliere. 

 � Bombeu metalic rezistent la 200 Joule şi lamelă 
antiperforaţie din oţel.

 � Clasă înaltă de siguranță – nivel S5.

cIzME EUrofort Pvc NItrIL 

Buc/bax

mărime: 36-47 6

 � Material: PVC.
 � Culori: verde.
 � Utilizare în medii care impun protecţie la apă, noroi și 
diferite substanţe peste nivelul genunchiului.

 � Îmbinări termosudate.

cIzME şoLd PEscar 

Buc/bax

mărime: 39-47 1

Buc/bax

marimea 38 10

mărime: 39-40 10

mărime: 41-42 10

mărime: 43-44 10

mărime: 45-46 10

 � Material: PVC. 
 � Talpă: antiderapantă din PVC. 
 � Căptuşeală: textil. 
 � Culoare: verde. 
 � Caracteristici: model economic; asigură protecţie 
la apă şi noroi.

cIzME Pvc aPă-NoroI vErzI
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 � Material: partea superioară piele șpalt 
bovină. Căptuşeală textilă.

 � Talpă: poliuretan dublă densitate, 
rezistentă la ulei și combustibili.

 � Caracteristici: Bombeu metalic rezistent 
la 200 Joule și talpă intermediară  
anti-perforare.

 � Categoria: S3, conform cu EN 20345.

PaNtofI dE ProtEcȚIE sc-02-002-s3

Buc/bax

mărime: 36-47 10

 � Material fețe: piele bovină.
 � Talpă: poliuretan dublă densitate.
 � Bombeu metalic rezistent la 200 Joule.
 � Talpă antiderapantă și antistatică rezistentă la uleiuri  
și carburanți.

PaNtofI barI 

Buc/bax

mărime: 36-47 10
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 � Material: partea superioară piele șpalt bovină. 
Căptuşeală textilă.

 � Talpă: poliuretan dublă densitate, rezistentă la 
combustibili. 

 � Caracteristici: Bombeu metalic rezistent la 200 Joule.
 � Categoria: S1, conform cu EN 20345.

PaNtofI dE ProtEcȚIE sc-02-001-s1

Buc/bax

mărime: 38-47 10

 � Caracteristici: bombeu metalic, rezistent la 200 Joule.
 � Material: partea superioară piele, șpalt bovină. 
Căptuşeală textilă.

 � Talpă: poliuretan, rezistentă la combustibili.
 � Categoria: S1, conform cu EN 20345.

saNdaLE dE ProtEcȚIE  
sc-01-001-s1

Buc/bax

mărime: 38-46 10

www.temad.ro232
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 � Material feţe: piele șpalt bovină. Căptuşeală textilă.
 � Talpă: poliuretan dublă densitate, rezistentă la acizi 
și combustibili.

 � Interior cu formă anatomică.
 � Caracteristici: Bombeu metalic rezistent la 200 Joule 
și lamelă antiperforaţie.

 � Categoria: S1P.

bocaNcI dE ProtEcȚIE sc-03-001

Buc/bax

mărime: 36-47 10

 � Material fețe: piele bovină.
 � Talpă: poliuretan dublă densitate.
 � Bombeu metalic rezistent la 200 Joule.
 � Talpă antiderapantă și antistatică rezistentă la uleiuri  
și carburanți.

bocaNcI dE ProtEcţIE barLEtta 

Buc/bax

mărime: 36-47 10

 � Material feţe: piele șpalt bovină. 
 � Căptuşeală textilă termoizolantă.
 � Talpă: poliuretan dublă densitate, rezistentă la acizi 
și combustibili.

 � Interior cu formă anatomică.
 � Caracteristici: Bombeu metalic rezistent la 200 Joule.
 � Categoria: S1

bocaNcI dE ProtEcȚIE  îMbLăNIţI 
sc-03-002

Buc/bax

mărime: 36-47 10

 � Bocanci de protecţie rezistenţi la umiditate - S3.
 � Material feţe: piele bovină rezistentă la umiditate şi apă. 
 � Căptuşeală: material textil.
 � Bombeu metalic rezistent la 200 Joule. 
 � Interior cu formă anatomică. 
 � Talpă: poliuretan dublă densitate, injectat direct pe feţe cu 
proprietăţi antistatice, antiderapante şi rezistentă la penetrare. 

 � Absorbitor de şoc încorporat în călcâi.

bocaNcI dE ProtEcţIE sc-03-003-s3

Buc/bax

mărime: 38 - 47 10

= valabil pe Comandă speCială
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 � Material: PVC. 
 � Culori: verde, negru.
 � Caracteristici: rezistență la apă și noroi, flexibilitate 
foarte bună și la temperaturi scăzute, extrem de 
confortabili. Pentru uz general și pentru grădinărit.

saboȚI Pvc

Buc/bax

mărime: 37-38 10

mărime: 39-40 10

mărime: 41-42 10

mărime: 43-44 10

mărime: 45-46 10

 � Material: polietilenă. 
 � Mărime universală. 

botoşEI PE 

Cod Denumire Buc/bax

802997 Botosei PE albastru cod 1325 (50buc) 1000
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 � Material: fețe – piele naturală de bovină;  
căptușeală – piele; talpă – poliuretan;  
talpă internă – piele, nedetașabilă.

 � Avantaje: încălțăminte comodă și ușoară destinată 
industriei alimentare, farmaceutice sau a spitalelor;  
fețe perforate pentru o mai bună aerisire a piciorului; 
talpă cu formă ergonomică.

saboţI MarbELLa 

Buc/bax

mărime: 36-45 10

= valabil pe Comandă speCială
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PROTECţIE CAP

 � Material: burete poliuretanic
 � Proprietăţi: după deformare revine încet la forma iniţială.
 � 36 dB SNR.
 � Conform EN 352–2.

aNtIfoN INtErN Ear soft

Cod Denumire Buc/bax

801010 Antifon intern EAR SOFT cod 2630SO 250

 � Material: burete poliuretanic. 
 � Material moale hipoalergic. 
 � Cordon: vinil albastru.

aNtIfoN INtErN Ear cLassIc cordEd

Cod Denumire Buc/bax

801011 Antifon intern EAR CLASSIC CORDED cod 2631SO 200

 � Material: burete polimeric. 
 � Material moale hipoalergic, rezistent la umiditate. 
 � Cordon: vinil albastru. 

aNtIfoN INtErN Ear carbocord

Cod Denumire Buc/bax

801012 Antifon intern EAR CARBOCORD cod 2631CL 200

 � Suport: material plastic flexibil.
 � Corp cască: material plastic.
 � Fonoabsorbant: burete poliuretanic.
 � Caracteristici: SNR 23 dB.

cască aNtIfoN ExtErN

Cod Denumire Buc/bax

800012 Casca antifon extern 50
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 � Material: HDPE.
 � Suspensie: material plastic cu 6 puncte de fixare.
 � Culori: alb, galben, portocaliu, roșu, albastru, verde.
 � Caracteristici: model economic, sloturi laterale pentru 
atașarea diverselor accesorii, rezistenţă la temperaturi 
între –10°C ÷ +50°C, rezistenţă dielectrică la 440 V.

 � Material: semicalotă - HDPE, vizieră - policarbonat 1mm. 
 � Sistem de fixare în trepte în funcţie de mărimea capului. 
 � Asigură protecţie împotriva stropilor de substanţe chimice 
şi impactului cu particule solide de joasă şi medie energie. 

 � Conform EN 166.

cască dE ProtEcţIE hdPE  vIzIEră dE ProtEcţIE

Cod Denumire Buc/bax

800037  Viziera policarb. Cod T23 100Cod Denumire Buc/bax

800300 Casca HPDE i alb 25

800301 Casca HPDE i galben 25

800302 Casca HPDE i albastru 25

800303 Casca HPDE i rosu 25

800304 Casca HPDE i portocaliu 25

800305 Casca HPDE i verde 25c
ă

şt
I  

şI
  v

Iz
IE

r
E

alb

albastru verde

Galben

roşuportoCaliu
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 � Lentilă: policarbonat.
 � Caracteristici: ochelari de construcţie monobloc; asigură 
protecţie laterală.

 � Pot fi purtaţi peste ochelarii de vedere.

 � Carcasă: material plastic.
 � Lentilă: policarbonat.
 � Fixare pe cap cu bandă elastică.
 � Caracteristici: model economic, aerisire directă prin 
orificii multiple, asigură protecţie împotriva riscurilor 
mecanice de energie mică.

 � Carcasă: material plastic.
 � Lentilă: policarbonat.
 � Fixare pe cap cu bandă elastică.
 � Caracteristici: aerisire indirectă prin filtre montate pe 
carcasă, asigură protecţie împotriva riscurilor mecanice de 
medie energie și împotriva stropilor de substanţe chimice.

ochELarI PaNoraMIcI

ochELarI vENtILaţIE dIrEctă

ochELarI vENtILaţIE INdIrEctă

Cod Denumire Buc/bax

800049 Ochelari PANORAMIC 24

Cod Denumire Buc/bax

800005 Ochelari ventilatie directa 24

Cod Denumire Buc/bax

800006 Ochelari ventilatie indirecta 24
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 � Semimască gaze cu cartuș filtrant.
 � Material: cauciuc EPDM.
 � Supapă de inspiraţie: 1 bucată situată central. 
 � Nr. de filtre necesare: 1 bucată.
 � Caracteristici: model economic. 
 � Filtre disponibile: A1, B1, E1, K1, P3.
 � Conform: SR EN 140, SR EN 141.

sEMIMască gazE f 61

Cod Denumire Buc/bax

800320 Semimasca gaze pt. 1 cartus filtrant c. F61 20

800322 Filtru vapori organici A1 (pt vopsitori) F61A 12

 � Model fără supapă, neţesut în straturi multiple. 
 � Categorie de protecţie: FFP1 (protecţie la pulberi de 
substanţe solide netoxice). 

 � Conform EN 149-2001.

sEMIMască sIMPLă bLs - cod 120 b

Cod Denumire Buc/bax

803112 Semimasca simpla BLS - cod 120 B 20

www.temad.ro238
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ECHIPAMENTE
PENTRU SUDURă

 � Material: polipropilenă.
 � Geam protector: sticlă transparentă grosime 2 mm.
 � Geam filtru sudură: sticlă Athermal – clase de filtrare: 
DIN 9, DIN 10, DIN 11 și DIN 12.

 � Caracteristici: model economic, sistem de montare 
rapidă a geamului.

Mască sUdor dE MÂNă EcoWELd 

Cod Denumire Buc/bax

800038 Masca de mana ECOWELD polietilena cod 6003 75

 � Material: SMC – material plastic armat cu fibră de sticlă.
 � Particularităţi: sistem de montare rapidă a geamului; 
sistem de prindere pe cap cu mecanism de rabatare a 
măștii de sudură; bună rezistenţă la solicitări mecanice.

Mască sUdor cU PrINdErE PE caP 
EasyWELd 

Cod Denumire Buc/bax

803002 Masca sudor prindere cap EASYWELD cod 6009 20
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 � Ramă: nailon. 
 � Lentile: sticlă sudură Ø 50mm. 
 � Clasa de filtrare DIN5. 
 � Caracteristici: lentile interschimbabile, protectoare 
laterale pe ramă.

ochELarI  WELd

Cod Denumire Buc/bax

800042 Ochelari  WELD cod 8159W 24

cIocaN zgUră 

Cod Denumire Buc/bax

804115 Ciocan zgura 10

 � Geam filtru sudură + Geam transparent protector
 � Dimensiune geam: 90×110 mm
 � Clase de filtrare: DIN 9, DIN10, DIN 11, DIN 12
 � Geam protector: sticlă transparentă, grosime 2 mm.

sEt ProtEcţIE + gEaM fILtrU athErMaL

Cod Denumire Buc/bax

802998 SET prot.+geam filtru ATHERMAL cod 6000 6L 100
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 � Material: piele șpalt bovină.
 � Grosime piele: cca 1,2 mm.
 � Caracteristici: întrebuințare universală.

şorţ sUdor

Cod Denumire Buc/bax

801003 Sort sudor spalt bovina 60x90cm cod 1301-60 25

801017 Sort sudor spalt bovina 80x110cm cod 1301-80 30

 � Cleşte masă pentru sudură. 
 � Intensitate: 300A, 500A.

cLEştE Masă 

Cod Denumire Buc/bax

804070 Cleste masa 300A 10

804080 Cleste masa 500A 10

 � Cu izolaţie împotriva electrocutărilor. 
 � Asigură prinderea fără joc a electrodului de sudură. 
 � Intensitate: 300A şi 500A. 

cLEştE sUdUră

Cod Denumire Buc/bax

804050 Cleste sudura 300A 10

804060 Cleste sudura 500A 10

= valabil pe Comandă speCială
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 � Centură de poziţionare cu protector lombar. 
 � Inele de poziţionare laterale, rezistente la > 2500 daN. 
 � Cataramă de închidere; piese metalice nichelate; 2 inele pentru scule. 
 � Conform EN 358.

cENtUră - c1 PractIc

Cod Denumire Buc/bax

800515 Centura poz prot lombar C1 PRACTIC 1

cENtUră PozIţIoNarE - sg5

 � Sistem de poziţionare cu 2 corzi reglabile şi 2 carabiniere. 
 � Material: chingi din poliester, frânghii din fibre poliamidice, 
piese metalice din oţel protejat anticoroziv. 

 � Sistemul se va utiliza numai pentru protecţia individuală. 
 � Se vor respecta cu stricteţe instrucţiunile de utilizare, 
întreţinere şi verificare aşa cum sunt ele menţionate de către 
producător în prospectul produsului.

Cod Denumire Buc/bax

800313 Centura poz. 2 corzi si 2 carabiniere SG5 1

 � Sistem de poziţionare cu o coardă reglabilă și o carabinieră.
 � Material: chingi din poliester, frânghii din fibre poliamidice, piese 
metalice din oţel protejat anticoroziv.

 � Sistemul se va utiliza numai pentru protecţia individuală.
 � Se vor respecta cu stricteţe instrucţiunile de utilizare, întreţinere și 
verificare așa cum sunt ele menţionate de către producător în prospectul 
produsului.

cENtUră PozIţIoNarE - sg1

Cod Denumire Buc/bax

802000 Centura cu coarda reg +carabiniera cod SG1 1

LUCRU  
       LA ÎNăLţIME

www.temad.ro242
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 � Centură de poziţionare cu protector lombar. 
 � Inele de poziţionare laterale, rezistente la > 2500 daN. 
 � Cârlig tip 122. 
 � Cataramă de închidere. 
 � Piese metalice nichelate. 
 � 2 inele pentru scule. 
 � Conform EN 358.

cENtUră - c11 PractIc PLUs

Cod Denumire Buc/bax

800503 Centura poz prot lombar+ mij leg C11 PRACTIC PLUS 1

 � Centură complexă cu protector lombar. 
 � Inele de poziţionare laterale, rezistente la > 2500 daN. 
 � Cataramă de închidere. 
 � Cârlig tip 122. 
 � Inel de ancorare dorsal. 
 � Chingă de piept cu reglare şi ajustare pe înălţime. 
 � Cataramă pentru reglare şi ajustare a chingilor pentru 
picioare. 

 � Conform EN 358, EN 361.

cENtUră - c41 dINaMIc PLUs

Cod Denumire Buc/bax

800507 Centura de siguranta cu mij leg C41 DINAMIC PLUS 1

email: office@temad.ro 243

Echipamente pentru lucru la înălţime
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 � Conţine: bretele de umăr; bretele de picioare-şezut; bretea de piept; 
sistem de închidere-reglare; inel de prindere dorsal tip D. 

 � Caracteristici: chingi bretele umăr şi picioare-şezut din poliester; cusături 
cu fibre poliamidice; elementele metalice din oţel protejat anticoroziv. 

 � Conform SR EN 361, SR EN 358. 

haM dE sIgUraNţă - sg22

Cod Denumire Buc/bax

800315 Ham siguranta 1 punct de ancorare SG22 1

 � Ham de siguranţă cu 3 puncte de ancorare
 � Conţine: bretele de umăr; bretele de picioare–șezut; bretea de piept; 
sistem de închidere–reglare; inel de prindere dorsal tip D; inele de 
prindere frontale tip D; bride și bucle dorsale cuplare centură de 
poziţionare.

 � Caracteristici: chingi bretele umăr și picioare– șezut din poliester cu 
lăţimea de 48 mm; chingă bretea piept din fibre polipropilenice cu 
lăţimea de 20 mm; cusăturile sunt din fibre poliamidice; elementele 
metalice din oţel protejat anticoroziv.

 � Performanţe: rezistenţă la rupere – min. 15 kN; permite o echipare 
rapidă prin sistemul de închidere utilizat; confort în utilizare prin 
existenţa dublurii lombare.

 � Conform: SR EN 361, SR EN 358.

haM dE sIgUraNţă - sg2

Cod Denumire Buc/bax

800312 Ham siguranta 3 puncte de ancorare SG2 1

 � Conţine: ham; atenuator de șoc; 2 carabiniere; inel de prindere dorsal tip 
D; conector cu autoînchidere.

 � Caracteristici: chingă din poliester cu lăţimea de 45 mm; ajustare ușoară; 
mărime universală.

 � Pentru lucrul la înălţime pe acoperișuri, faţade, stâlpi de electricitate, 
turnuri etc.

 � Conform: SR EN 355, SR EN 361, SR EN 362

KIt LUcrUL La îNăLţIME - sg24 

Cod Denumire Buc/bax

800316 Kit lucrul inaltime SG24 1
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Echipamente pentru lucru la înălţime



 � Material: placă PVC flexibil 1 mm grosime, sau autocolant.
 � Fixare: cu bandă dublu adezivă sau ventuze.
 � Format: diferite dimensiuni.
 � Rezistente timp îndelungat la soare și la intemperii.
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Indicatoare
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