
The Green Way of Working

RECYCLE SERIES
Rękawice wykonane z plastiku 
pochodzącego z recyklingu

1x =
500 ml Para

P o l i s h



OD BUTELKI PO RĘKAWICE 

SUSTAINABLE
COLLECTION
OX-ON SUSTAINABLE COLLECTION rozpoczyna 
nową erę produktów BHP. Tę kolekcję stworzylismy aby 
chronić nie tylko Państwa zdrowie ale również nasze 
środowisko.

Rękawice z serii SUSTAINABLE COLLECTION wykonane 
są w 50% z poliestru pozyskanego podczas recyklingu 
plastikowych butelek.

Rękawice posiadają certyfikat Oeko-Tex gwarantujący, 
że nie zawierają one szkodliwych dla zdrowia i środowi-
ska substancji chemicznych i barwników.

• Zielonemu logo OX-ON

• Symbolowi wskazującemu na materiał 
    z recyklingu

• Certyfikacie Oeko-Tex

• Wysokiej wytrzymałości

• Doskonałemu dopasowaniu

• Łatwym do rozpoznania kolorze
 

    

melanżowym

  

RĘKAWICE Z SERII RECYCLE 
ROZPOZNASZ DZIĘKI:

 Zielone 
logo OX-ON  

Certyfikat 
Oeko-Tex

Materiał 
uzyskany z 
recyklingu

Wysoka 
wytrzymałość

Doskonałe
dopasowanie

1x =
500 ml Para



OBJAŚNIENIE SYMBOLI

ETAP

1
ETAP

2
ETAP

3
ETAP

4
Plastikowe butelki 

są sortowane i myte
Kawałki plastiku zostają przet-
worzone i stopione, powstają z 

nich niewielkie plastikowe kulki  

Z plastikowych kulek 
powstaje nić poliestrowa 

(rPET)  

Z tej nici produkowane 
są wszystkie rękawice z 

serii OX-ON Recycle

Rękawica została dokładnie 
przetestowana i zatwierdzona 
przez niemieckie laboratorium 
chemiczne Hansecontrol, co 
gwarantuje wysoką   jakość oraz 
bezpieczeństwo.  

EN388:2016

Wartości testu rękawic wskazane są 
w punktach pod symbolem EN388 
i odnoszą się do następujących 5 
kryteriów testowych:

- Odporność na ścieranie (1-4) 
- Odporność na przecięcie (1-5)
- Odporność na rozdarcie (1-4)
- Odporność na przebicie (1-4)
- Odporność na przecięcie (A-F)

4 3 2 1 C

EXQUISITE 
FIT

Rękawica jest specjalnie 
zaprojektowana i dobrze 
dopasowana, aby zapewnić 
optymalną swobodę ruchu.

DOTS ON 
THE PALM

Rękawica jest nakrapiana po 
stronie chwytnej, aby zapew-
nić jeszcze lepszą przyczep-
ność zarówno w środowisku 
suchym, jak i mokrym.

EXTREMELY 
DURABLE

Rękawica wykonana jest z 
wyjątkowo trwałego materiału.

Rękawica posiada certyfikat Oeko-
-Tex, gwarantujący brak szkodli-
wych dla zdrowia lub środowiska 
substancji chemicznych.

OD BUTELKI PO RĘKAWICE 

Produkcja rękawic ograni-
cza emisję CO2, ponieważ 
większość materiałów, została 
już wyprodukowana i użyta 
uprzednio. Dlatego nie trzeba 
produkować zupełnie nowych 
materiałów.

Rękawice to nowa gama 
produktów marki OX-ON o 
nazwie „Sustainable Collec-
tion” zaprojektowana z myślą o 
dbałości o nasze środowisko.  

RECYCLED
MATERIALS

50% materiałów, z których są 
produkowane rękawice po-
wstaje z plastikowych butelek.

Para



RECYCLE  
JUNIOR 16000
OX-ON Recycle Junior 16000 to niezwykle wygodne, 
sprężyste i miękkie rękawice dla dzieci, wykonane z dzi-
aniny, która w 50% składa się z poliestru odzyskanego z 
plastikowych butelek. Rękawice posiadają certyfikat Oe-
ko-Tex, gwarantujący, że nie zawierają one zagrażających 
zdrowiu i środowisku chemikaliów ani barwników. 
Wewnętrzna strona dłoni i palców pokryta jest powłoką z 
pianki lateksowej, która zapewnia wyjątkową wrażliwość 
dotyku oraz dobrą swobodę ruchów dłoni. Dzianina dłoni 
i nadgarstka wykonana jest z poliestru i elastanu, co 
zapewnia dobre dopasowanie. 

OX-ON Recycle Junior 16000 są idealne dla dzieci 
przebywających na zewnątrz w deszczową pogodę lub 
potrzebujących rękawiczek z bardzo dobrą wrażliwością 
dotyku. W praktyce oznacza to, że dziecko może nosić 
rękawiczki nawet wtedy, gdy chce czegoś dokładniej 
dotknąć. Model dostępny w kolorze różowym i niebieskim.

• Miękkie i sprężyste

• Duża wrażliwość dotyku

• Certyfikat Oeko-Tex

• Wykonane z poliestru uzyskanego z recyklingu

ROZMIARY ART. NR. EAN NR.

4-6 years 91367 5701952913671

6-8 years 91368 5701952913688

Model niebieski

ROZMIARY ART. NR. EAN NR.

4-6 years 91369 5701952913695

6-8 years 91370 5701952913701

Model różowy

EN71

RECYCLED
MATERIALS



RECYCLE  
BASIC 16001
OX-ON Recycle Basic 16001 to wygodne i elastyczne 
rękawice, przydatne m.in. do prac w rolnictwie,  maga-
zynie, ogrodzie, do prac monterskich lub  majsterkowa-
nia. 

Są wykonane z dzianiny złożonej w 50% z poliestru 
uzyskanego z recyklingu, a w drugiej połowie z nylonu 
i elastanu. Dzięki takiemu połączeniu materiałów ściśle 
dopasowują się do rąk, pozostąjac bardzo wygodne 
niezależnie od obszaru ich zastosowania. Wewnętrzna 
strona dłoni pokryta jest lateksową pianką, zapewniają-
cą ogromną wygodę podczas noszenia rękawicy przez 
dłuższy czas.  

Rękawice są lekkie i świetnie dopasowane. Dokładnie 
przylegają do rąk zapewniając przez cały czas bardzo 
dobrą wrażliwość dotyku. Z tego powodu szczególnie 
nadają się do wykonywania precyzyjnych prac monter-
skich lub magazynowych. 

Rękawice OX-ON Recycle Basic 16001 posiadają 
certyfikat Oeko-Tex, gwarantujący, że nie zawierają 
one zagrażających zdrowiu i  środowisku chemikaliów 
i barwników.

• Dobra wrażliwość dotyku

• Idealnie dopasowane

• Certyfikat Oeko-Tex

• Wykonane z poliestru uzyskanego z recyklingu

ROZMIARY ART. NR. EAN NR.

08 / M 91308 5701952913084

09 / L 91309 5701952913091

10 / XL 91310 5701952913107

11 / XXL 91311 5701952913114

BASIC
SUSTAINABLE COLLECTION

2131X

EN388:2016

RECYCLED
MATERIALS

EXQUISITE 
FIT



RECYCLE  
BASIC 16002
OX-ON Recycle Basic 16002 to wygodne i elastyc-
zne rękawice, przydatne m.in. do prac w rolnictwie, 
magazynie, ogrodzie, do prac monterskich lub ma-
jsterkowania. 

Wykonuje się je z dzianiny złożonej w 50% z po-
liestru odzyskanego ze zużytych plastikowych 
butelek. Rękawice posiadają certyfikat Oeko-Tex 
gwarantujący, że nie zawierają one zagrażających 
zdrowiu i środowisku chemikaliów i barwników. 

Dzianina rękawicy ściśle dopasowuje się do rąk, a 
powłoka lateksowa na wewnętrznej części dłoni 
zapewnia miękkość i wygodę nawet podczas 
długotrwałego noszenia. 

Rękawice OX-ON Recycle Basic 16002 są lek-
kie i dokładnie dopasowane, co zapewnia wysoką 
wrażliwość dotyku przez cały czas noszenia. Szc-
zególnie nadają się do wykonywania precyzyjnych 
prac monterskich, magazynowych czy ogrodniczych.

• Miękkie i wygodne

•  Odpowiednie do prac ogrodniczych i do 
majsterkowania

• Certyfikat Oeko-Tex

• Wykonane z poliestru pozyskanego z recyklingu

ROZMIARY ART. NR. EAN NR.

07 / S 91317 5701952913176

08 / M 91318 5701952913183

BASIC
SUSTAINABLE COLLECTION

RECYCLED
MATERIALS

2131X

EN388:2016

EXQUISITE 
FIT



BASIC
SUSTAINABLE COLLECTION

ROZMIARY ART. NR. EAN NR.

08 / M 91678 5701952916788

09 / L 91679 5701952916795

10 / XL 91680 5701952916801

11 / XXL 91681 5701952916818

RECYCLE  
BASIC 16003
OX-ON Recycle Basic 16003 to wygodne i elastyczne 
rękawice, przydatne m.in. do prac w rolnictwie, maga-
zynie, ogrodzie, do prac monterskich lub majsterkowania. 

Są wykonane z dzianiny w 50% złożonej z poliestru 
odzyskanego z plastikowych butelek, a w pozostałej 
części z nylonu i elastanu. Dzięki takiemu połączeniu 
materiałów ściśle dopasowują się do rąk, pozostąjac 
bardzo wygodne niezależnie od obszaru ich zastosow-
ania. 

Wewnętrzna strona dłoni pokryta jest lateksową 
pianką, zapewniającą ogromną wygodę podczas no-
szenia rękawicy przez dłuższy czas. Rękawice są lekkie 
i świetnie dopasowane. Dokładnie przylegają do rąk 
zapewniając przez cały czas bardzo dobrą wrażliwość 
dotyku. Z tego powodu szczególnie nadają się do wyko-
nywania na przykład precyzyjnych prac monterskich lub 
magazynowych. 

Rękawice OX-ON Recycle Basic 16003 posiadają certy-
fikat Oeko-Tex stanowiący gwarancję, że nie zawierają 
one zagrażających zdrowiu i środowisku chemikaliów 
i barwników.

• Idealnie dopasowane

• Dobra wrażliwość dotyku

• Certyfikat Oeko-Tex

• Wykonane z poliestru uzyskanego z recyklingu

RECYCLED
MATERIALS

2131X

EN388:2016

EXQUISITE 
FIT



RECYCLE  
COMFORT 16300
OX-ON Recycle Comfort 16300 to tradycyjny model 
rękawic z serii Flex, ale wykonany z poliestru pozyska-
nego z recyklingu. Ekskluzywne i trwałe wszechstronne 
rękawice o wysokiej jakości i wytrzymałości. Idealne 
do prac wymagających precyzji. Stanowią skuteczną 
ochronę m.in. przy pracach stolarskich, murarskich czy 
montażowych.
  
Rękawica idealnie przylega do dłoni. Wewnętrzna 
strona dłoni pokryta jest piaskową pianką nitrylową , 
co zapewnia wyjątkowo dobrą przyczepność podczas 
pracy w suchym środowisku.

Rękawice te wykonano z pozyskanego z recyklingu 
poliestru oraz nylonu i elastanu, dzięki czemu przepusz-
czają powietrze na całej powierzchni dłoni i nadgarst-
ków, są wygodne i gładkie, ale jednocześnie zapewniają 
pewny chwyt.
 
Ten model posiada certyfikat  Oeko-Tex, gwarantują-
cy, że rękawice nie zawierają zagrażających zdrowiu i  
środowisku chemikaliów i barwników.

ROZMIARY ART. NR. EAN NR.

07 / S 91327 5701952913275

08 / M 91328 5701952913282

09 / L 91329 5701952913299

10 / XL 91330 5701952913305

11 / XXL 91331 5701952913312

COMFORT
SUSTAINABLE COLLECTION

• Wyjatkowa oddychalność

• Wszechstronne rękawice

• Certyfikat Oeko-Tex 

• Wykonane z poliestru pozyskanego z recyklingu

RECYCLED
MATERIALS

EXTREMELY 
DURABLE

4131X

EN388:2016



RECYCLE  
COMFORT 16301
OX-ON Recycle Comfort 16301 to wszechstronna 
rękawica dla każdego, kto potrzebuje wysokiego poziomu 
dokładności i funkcjonalności w pracy. Rękawica jest 
idealna do prac szlifierskich lub montażowych i przeznac-
zona dla stolarzy, cieśli, murarzy, operatorów maszyn itp. 

Jest wykonana z dzianiny w 50% złożonej z poliestru 
odzyskanego ze zużytych plastikowych butelek, a w 
pozostałej części z nylonu i elastanu. Zapewnia to 
wysoki poziom odporności na ścieranie, a także dobre 
dopasowanie. Rękawice posiadają certyfikat Oeko-Tex, 
gwarantujący, że nie zawierają one zagrażających zd-
rowiu i środowisku chemikaliów ani barwników. 

Recycle Comfort 16301 to lekkie i wygodne 
rękawice, które doskonale dopasowują się do dłoni. 
Wewnętrzna część dłoni i palców pokryta jest nitrylową 
pianką, co zapewnia precyzyjny i pewny chwyt. 

OX-ON Recycle Comfort 16301 to wszechstronne 
rękawice idealne do prac w suchym środowisku , gdy 
wymagana jest duża wrażliwość dotyku.

ROZMIARY ART. NR. EAN NR.

07 / S 91337 5701952913374

08 / M 91338 5701952913381

09 / L 91339 5701952913398

10 / XL 91340 5701952913404

11 / XXL 91341 5701952913411

• Doskonała przyczepność

• Wysoka odporność na ścieranie

• Certyfikat Oeko-Tex

• Wykonane z poliestru pozyskanego z recyklingu

COMFORT
SUSTAINABLE COLLECTION

RECYCLED
MATERIALS

3132X

EN388:2016

EXTREMELY 
DURABLE



RECYCLE  
COMFORT 16302
OX-ON Recycle Comfort 16302 to tradycyjny model 
rękawic z serii Flex, ale wykonany z poliestru pozyska- 
nego z recyklingu. Ekskluzywne i trwałe wszech-
stronne rękawice o wysokiej jakości i wytrzymałości. 
Idealne do prac wymagających precyzji. Stanowią 
skuteczną ochronę m.in. przy pracach stolarskich, 
murarskich czy montażowych.

Rękawica idealnie przylega do dłoni. Wewnętrzna 
strona dłoni pokryta jest piaskową pianką nitrylową , 
co zapewnia wyjątkowo dobrą przyczepność podczas 
pracy w suchym środowisku.

Rękawice te wykonano z pozyskanego z recyklingu 
po- liestru oraz nylonu i elastanu, dzięki czemu 
przepuszcza- ją powietrze na całej powierzchni dłoni 
i nadgarstków, są wygodne i gładkie, ale jednocześnie 
zapewniają pewny chwyt.

Ten model posiada certyfikat Oeko-Tex, gwarantujący, 
że rękawice nie zawierają zagrażających zdrowiu i 
środowi- sku chemikaliów i barwników.

ROZMIARY ART. NR. EAN NR.

07 / S 91687 5701952916870

08 / M 91688 5701952916887

09 / L 91689 5701952916894

10 / XL 91690 5701952916900

11 / XXL 91691 5701952916917

COMFORT
SUSTAINABLE COLLECTION

• Wszechstronne rękawice

• Wyjatkowa oddychalność

• Certyfikat Oeko-Tex

• Wykonane z poliestru pozyskanego z recyklingu

RECYCLED
MATERIALS

4131X

EN388:2016

EXTREMELY 
DURABLE



ROZMIARY ART. NR. EAN NR.

08 / M 91288 5701952912889

09 / L 91289 5701952912896

10 / XL 91290 5701952912902

11 / XXL 91291 5701952912919

OX-ON Recycle Winter Comfort 16303 to 
elastyczne i wygodne rękawice zimowe dla osób 
pracujących w niskich temperaturach, przeznac-
zone do wielu różnych zastosowań. Wykonuje się je 
z dzianiny złożonej w 48% z poliestru odzyskanego 
ze zużytych plastikowych butelek. Dobrze ogrzewają 
ręce, a jednocześnie są miękkie, miłe w dotyku i wyt-
warzane z poszanowaniem dla środowiska. 

Po zewnętrznej stronie części dłoniowej pokrywa 
je lateksowa pianka. To w połączeniu z miękką 
podszewką zapewnia elastyczność i komfort no-
szenia nawet przez długi czas. Również dzięki temu 
rękawice nie zsuwają się z rąk, lecz dokładnie do 
nich przylegają i zachowują właściwości czuciowe 
palców. Takie cechy sprawiają, że produkt ten jest 
szczególnie przydatny do prac na świeżym powi-
etrzu lub w garażu, do zajęć warsztatowych czy do 
majsterkowania. 

Rękawice OX-ON Recycle Winter Comfort 16303 
są też zgodne ze standardem Oeko-Tex, czyli na 
pewno nie zawierają niebezpiecznych chemikaliów 
i barwników.

• Zimowe rękawice z podszewką 

•  Wykonane w 48% z poliestru odzyskanego 
w procesie recyklingu 

• Opatrzone znakiem jakości Oeko-Tex 

• Miękkie i wygodne 

• Zachowujące właściwości czuciowe palców

RECYCLED
MATERIALS

2221X

EN388:2016

RECYCLE  
COMFORT 16303

COMFORT
SUSTAINABLE COLLECTION

WINTER
GLOVE

X2X

EN511:2006



RECYCLE  
SUPREME 16600
OX-ON Recycle Supreme 16600 to ekskluzywna i 
wyjątkowo trwała, wszechstronna rękawica zapew-
niająca optymalną wrażliwość dotyku. Skutecznie 
chroni m.in. podczas prac stolarskich, murarskich, mon-
tażowych lub szlifowania. Wewnętrzna część dłoni i 
palcow pokryta jest pianką nitrylową. Przez to rękawica 
tak idealnie dopasuje się do dłoni podczas noszenia, że 
powstaje wrażenie, pracy bez rękawiczek. 

OX-ON Recycle Supreme 16600 wykonano z pozyska-
nego z recyklingu poliestru oraz nylonu i elastanu, 
dzięki czemu przepuszczają powietrze na całej powier-
zchni dłoni i nadgarstków, są wygodne i gładkie, a 
jednocześnie zapewniają pewny chwyt. 

Ten model posiadaj  certyfikat Oeko-Tex, gwarantujący, 
że nie zawierają one zagrażających zdrowiu i  środowis-
ku chemikaliów i barwników.

ROZMIARY ART. NR. EAN NR.

08 / M 91348 5701952913480

09 / L 91349 5701952913497

10 / XL 91350 5701952913503

11 / XXL 91351 5701952913510

SUPREME
SUSTAINABLE COLLECTION

• Wysoka wrażliwość dotyku 

• Wyjątkowo trwałe

• Niezwykle elastyczne

• Certyfikat Oeko-Tex

• Wykonane z poliestru pozyskanego z recyklingu 

4121X

EN388:2016

RECYCLED
MATERIALS

EXQUISITE 
FIT



RECYCLE  
SUPREME 16601
OX-ON Recycle Supreme 16601 to rękawice wysokiej 
jakości, niezrównanie gładkie, wygodne, elastyczne i 
trwałe o doskonałej wrażliwości dotykowej i optymalnej 
przyczepności.

 Recycle Supreme 16601 z serii Flex stanowi bezkompro-
misową odpowiedź na wymagania stawiane rękawicom 
roboczym przez ich profesjonalnych użytkowników do 
zastosowań w środowiskach tak suchych, jak i mokrych. 
Dzianina rękawicy wykonana jest z poliestru pozyskanego 
z recyklingu oraz z nylonu i elastanu, dzięki czemu jest 
ona niezwykle elastyczna i doskonale dopasowuje się do 
dłoni.

Wewnętrzna część dłoni i palców powleczona jest pianką 
nitrylową, co w połączeniu z kropkami na obszarze dłoni 
zapewnia precyzyjny chwyt.

Rękawica nadaje się również do prac szlifierskich lub 
montażowych i jest często wybierana przez stolarzy, 
kamieniarzy, operatorów maszyn itp. Rękawice OX-ON 
Recycle Supreme 16601 posiadają certyfikat Oeko-Tex, 
gwarantujący, że nie zawierają one zagrażających zdrowiu  
i  środowisku chemikaliów i barwników.

ROZMIARY ART. NR. EAN NR.

08 / M 91358 5701952913589

09 / L 91359 5701952913596

10 / XL 91360 5701952913602

11 / XXL 91361 5701952913619

SUPREME
SUSTAINABLE COLLECTION

• Kropki na wewnętrznej stronie dłon

• Precyzyjny i bezpieczny chwyt 

• Certyfikat Oeko-Tex

• Wykonane z poliestru pozyskanego z recyklingu

RECYCLED
MATERIALS

4121X

EN388:2016

DOTS ON 
THE PALM



RECYCLE  
SUPREME 16602
OX-ON Recycle Supreme 16602 to ekskluzy-
wna i wyjątkowo trwała, wszechstronna rękawica 
zapewniająca optymalną wrażliwość dotyku. Skutec-
znie chroni m.in. podczas prac stolarskich, murar-
skich, montażowych lub szlifowania. I wykonuje się je 
z dzianiny złożonej w 50% z poliestru odzyskanego 
ze zużytych plastikowych butelek. 

Rękawica idealnie dopasowuje się do dłoni pod-
czas noszenia. Wewnętrzna część dłoni i palców 
pokryta jest pianką nitrylową, co daje wrażenie 
pracy bez rękawiczek. Połączenie poliestru, nylonu i 
elastanu pochodzącego z recyklingu zapewnia pełną 
oddychalność dłoni i nadgarstka, co sprawia, że 
rękawica jest elastyczna i wygodna oraz zapewnia 
pewny chwyt. 

Rękawice OX-ON Recycle Supreme 16602 posiadają 
certyfikat Oeko-Tex gwarantujący, że nie zawierają 
one zagrażających zdrowiu i środowisku chemikaliów 
ani barwników.

ROZMIARY ART. NR. EAN NR.

08 / M 91718 5701952917181

09 / L 91719 5701952917198

10 / XL 91720 5701952917204

11 / XXL 91721 5701952917211

SUPREME
SUSTAINABLE COLLECTION

• Wyjątkowo trwałe 

• Wysoka wrażliwość dotyku

• Niezwykle elastyczne

• Certyfikat Oeko-Tex

•  Wykonane z poliestru pozyskanego z recyklingu

RECYCLED
MATERIALS

4121X

EN388:2016

EXQUISITE 
FIT



RECYCLE  
SUPREME 16603
OX-ON Recycle Supreme 16603 to rękawice wysok-
iej jakości, niezrównanie gładkie, wygodne, elastyczne i 
trwałe o doskonałej wrażliwości dotykowej i optymalnej 
przyczepności. 

Recycle Supreme 16603 z serii Flex stanowi 
bezkompromisową odpowiedź na wymagania stawi-
ane rękawicom roboczym przez ich profesjonalnych 
użytkowników do zastosowań w środowiskach tak suchych, 
jak i mokrych. I wykonuje się je z dzianiny złożonej w 50% 
z poliestru odzyskanego ze zużytych plastikowych butelek. 

Dzianina rękawicy wykonana jest z poliestru pozyskanego 
z recyklingu oraz z nylonu i elastanu, dzięki czemu jest ona 
niezwykle elastyczna i doskonale dopasowuje się do dłoni. 
Część dłoni i palców w całości powleczona jest pianką 
nitrylową, co w połączeniu z kropkami na obszarze dłoni 
zapewnia precyzyjny chwyt. Rękawica doskonale nadaje się 
zatem do prac szlifierskich lub montażowych. 

Rękawice OX-ON Recycle Supreme 16603 posiadają 
certyfikat Oeko-Tex gwarantujący, że nie zawierają one 
zagrażających zdrowiu i środowisku chemikaliów ani bar-
wników.

ROZMIARY ART. NR. EAN NR.

08 / M 91728 5701952917280

09 / L 91729 5701952917297

10 / XL 91730 5701952917303

11 / XXL 91731 5701952917310

SUPREME
SUSTAINABLE COLLECTION

• Kropki na wewnętrznej stronie dłon

• Precyzyjny i bezpieczny chwyt

• Certyfikat Oeko-Tex

• Wykonane z poliestru pozyskanego z recyklingu

RECYCLED
MATERIALS

4121X

EN388:2016

DOTS ON 
THE PALM



OX-ON rękawice Sprzedaż 
detaliczna

Powleka-
nie Certyfikaty

Materiały 
pochodzące 
z recyklingu

Wynik 
EN388 Rozmiary

RECYCLE JUNIOR 16000 (Blue) Sprzedaż 
detaliczna Lateks Oeko-Tex

Poliester 
pochodzący z 

recyklingu
EN71 4-6 lat  

& 6-8 lat

RECYCLE JUNIOR 16000 (Pink) Sprzedaż 
detaliczna Lateks Oeko-Tex

Poliester 
pochodzący z 

recyklingu
EN71 4-6 lat  

& 6-8 lat

RECYCLE BASIC 16001 Lateks Oeko-Tex
Poliester 

pochodzący z 
recyklingu

2131X 8-11 / M-XXL

RECYCLE BASIC 16002 Sprzedaż 
detaliczna Lateks Oeko-Tex

Poliester 
pochodzący z 

recyklingu
2131X 7-8 / S-M

RECYCLE BASIC 16003 Sprzedaż 
detaliczna Lateks Oeko-Tex

Poliester 
pochodzący z 

recyklingu
2131X 8-11 / M-XXL

RECYCLE COMFORT 16300 Nitryl Oeko-Tex
Poliester 

pochodzący z 
recyklingu

4131X 7-11 / S-XXL

RECYCLE COMFORT 16301 Sprzedaż 
detaliczna Nitryl Oeko-Tex

Poliester 
pochodzący z 

recyklingu
3132X 7-11 / S-XXL

RECYCLE COMFORT 16302 Sprzedaż 
detaliczna Nitryl Oeko-Tex

Poliester 
pochodzący z 

recyklingu
4131X 7-11 / S-XXL

RECYCLE COMFORT 16303 Sprzedaż 
detaliczna Lateks Oeko-Tex

Poliester 
pochodzący z 

recyklingu
2221X 8-11 / M-XXL

RECYCLE SUPREME 16600 Nitryl Oeko-Tex
Poliester 

pochodzący z 
recyklingu

4121X 8-11 / M-XXL

RECYCLE SUPREME 16601 Nitryl Oeko-Tex
Poliester 

pochodzący z 
recyklingu

4121X 8-11 / M-XXL

RECYCLE SUPREME 16602 Sprzedaż 
detaliczna Nitryl Oeko-Tex

Poliester 
pochodzący z 

recyklingu
4121X 8-11 / M-XXL

RECYCLE SUPREME 16603 Sprzedaż 
detaliczna Nitryl Oeko-Tex

Poliester 
pochodzący z 

recyklingu
4121X 8-11 / M-XXL
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