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Характеристики на продукта

Ще видите , че всички продукти са маркирани с икони за бързо и лесно индетифициране на 
различните характеристики. 

FOODSAVE

FULFILS SPECIAL REQUIREMENTS 

DETECTABLE

CERTIFIED 

HEAT PROTECTION 

LOW-TEMPERATURE 

CUT-RESIST LEVEL 

CUSTOMISED ORDERS ON REQUEST 

OUR OWN MANUFACTURE 

CUT-RESISTANT 

STAB-RESISTANT 
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Плетени метални
предпазни ръкавици
Продуктите  отговарят на всички действащи европейски 
СЕ норми и са естествено сертифицирани за употреба в 

хранително-вкусовата промишленост.

Произведени в Германия, те са разработени в 
съответствие с най-новите изисквания за хигиена и 
безопасност. Областите, в които изделия играят 
жизненоважна роля, са много и разнообразни:

o Месна промишленост

o Рибна промишленост

o Преработка на птици

o Гастрономия и кухни

o Автомобилна индустрия

o Текстилна индустрия

o Обработка на кожа

o Горско стопанство

o Лов
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Ръкавица STANDART с фиксирани
текстилни ремъци

Отговаря на най-високите изисквания за качество

• Изработена от верижна мрежа от неръждаема стомана (диаметър 
на пръстена 4 мм)

• Сертифициран с EN 1082-1

• С фиксирана, заварена, текстилна гривна

• Надеждно затваряне, позволяващо перфектно прилягане,

• Лека удобна, хигиенична

• Може да се обръща отляво надясно и обратно - просто и без 
инструменти

• Със сериен номер за проследяване иDatamatrix Code

• Предлага се в къса версия или с удължителен маншет 

(8 см, 15 см, 20 см)
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Видове, размери, цени на STANDART

Къса С 8 см. маншет
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С 15 см. маншет С 20 см. маншет

Код/
Цвят

Размер Цена/
лв.

02149 XXS(49) 148,00

02150 XS(50) 148,00

02151 S(51) 148,00

02152 M(52) 148,00

02153 L(53) 148,00

02154 XL(54) 148,00

Код/
Цвят

Размер Цена/
лв.

02191 S(51) 190,00

02192 M(52) 190,00

02193 L(53) 190,00

02194 XL(54) 190,00

Код/
Цвят

Размер Цена/
лв.

02231 S(51) 230,00

02232 M(52) 230,00

02233 L(53) 230,00

02234 XL(54) 230,00

Код/
Цвят

Размер Цена/
лв.

02211 S(51) 252,00

02212 M(52) 252,00

02213 L(53) 252,00

02214 XL(54) 252,00



Ръкавица PROTEC с лесно сменящи
се пластмасови ремъци

Отговаря на най-високите изисквания за качество

• Сертифициран по EN 1082-1

• Лека, удобна, перфектна хигиена

• Лесна смяна на лентата

• Лесно се завърта, за да побере лявата или дясната ръка, не са 
необходими инструменти

• Автоматично предотвратяване на лентата за затваряне от странично 
приплъзване

• Със сериен номер за проследяване Datamatrix Code

• Предлага се в къса версия или с удължаване на маншета 

(8 см, 15 см, 20 см )
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Видове, размери, цени на PROTEC

Къса С 8 см. маншет

8

С 15 см. маншет С 20 см. маншет

Код/
Цвят

Размер Цена/
лв.

02349 XXS(49) 155,00

02350 XS(50) 155,00

02351 S(51) 155,00

02352 M(52) 155,00

02353 L(53) 155,00

02354 XL(54) 155,00

Код/
Цвят

Размер Цена/
лв.

02361 S(51) 202,00

02362 M(52) 202,00

02363 L(53) 202,00

02364 XL(54) 202,00

Код/
Цвят

Размер Цена/
лв.

02371 S(51) 242,00

02372 M(52) 242,00

02373 L(53) 242,00

02374 XL(54) 242,00

Код/
Цвят

Размер Цена/
лв.

02381 S(51) 270,00

02382 M(52) 270,00

02383 L(53) 270,00

02384 XL(54) 270,00



Ръкавица RAPTOR с
патентовани самозатягащи се

пружинни обтегачи
Сертифицирана в съответствие с най-новите норми.

• CE-тестван, сертифициран в съответствие с EN 1082-1, EN 1811 и EN 
14328, разрешен за използване с машинно задвижвани ножове / 
остриета

• Патентована, саморегулираща се система за затваряне
• По-леки от обикновените ръкавици, устойчиви на пробождане, но с 
еднакво или по-високо ниво на безопасност

• 100% неръждаема стомана за перфектна хигиена и издръжливост
• Изработено без закопчалки, куки, пластмасови ленти или други 
допълнителни части, които могат да се отделят или унищожат

• Пасва на дясна или лява ръка

• Най-високо ниво на безопасност
• Лесно почистване и грижа

• Подобрен комфорт за потребителя: Няма директен контакт с кожата 
със системата за затваряне

• Със сериен номер за проследяване Datamatrix Code
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Код/
Цвят Размер Цена/лв.

02251 S(51) 161,00

02252 M(52) 161,00

02253 L(53) 161,00

02254 XL(54) 161,00



Ръкавица FALCON с патентована
интелигентна закопчалка с кука

Сертифицирана в съответствие с най-новите норми.

• CE-тестван, сертифициран в съответствие с EN 1082-1, EN 1811 и EN 
14328, разрешен за използване с машинно задвижвани ножове / 
остриета

• Патентована, интелигентна система за затваряне на куки - закача се 
само на правилното място

• 100% неръждаема стомана за перфектна хигиена и издръжливост

• Патентован, ергономичен дизайн

• Може да се обърне, за да пасне на лява или дясна ръка

• Изработени без мрежести тунели, бримки или подобни „капани за 
мръсотия“ за лесен достъп и перфектно почистване

• Със сериен номер за проследяване Datamatrix Code
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Код/
Цвят Размер Цена/лв.

02449 XXS(49) 161,00

02450 XS(50) 161,00

02451 S(51) 161,00

02452 M(52) 161,00

02453 L(53) 161,00

02454 XL(54) 161,00

02455 XXL(55) 161,00



Аксесоари за метални ръкавици

• Изработено от хигиенично, еластично PU фолио

• Може да помогне за изравняване на възможни 
разлики в размерa / половин размер 

• За по-добро прилепване на устойчиви на 
пробождане ръкавици.
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GLOVEFITTER
Обтягащ ластик

01863
01866

0,70 лв./ брой
48,50 лв./ пакет 100 бр.

NEO
Обтягащ ластик

• Изработено от хигиенично, еластично PU фолио

• Може да помогне за изравняване на възможни 
разлики в размерa / половин размер 

• За по-добро прилепване на устойчиви на 
пробождане ръкавици. Патентован дизайн

01865 1,40 лв./брой

Памучна подложка 
тип ръкавица

• Дължина 31 см.

• Може да се пере за добра хигиена

• За лява или дясна ръка

09344 1,40 лв./брой



Предпазна метална престилка

Изработена от верижна мрежа от неръждаема 
стомана

• 100 % неръждаема стоманена верига (диаметър на пръстена 7 мм) 

• Перфектна хигиена и издръжливост

• Сертифицирана EN13998

• Регулируеми, износоустойчиви и удобни колани

• Гъвкава – приспособява се отлично

• Лесно почистване
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Код Дължина/ширина
см. Цена/лв.

02051 70/50 При 
запитване

02052 75/50 При 
запитване

02053 80/55 При 
запитване

02054 85/55 При 
запитване



• Всички цени са с включен ДДС.
Фирма „Албис“ ЕООД запазва правото си да променя цените, според

пазарните обстоятелства!

При заявка на артикул/и, моля попитайте за
актуална цена!

• Възможно е разминаване в цветовете на изображенията и 
реалният продукт! 

• При липса на артикул на склад - доставка след минимум 30 
дни.

• Горепосочената оферта не включва цялата продуктова гама,
предлагана от “Албис” ЕООД. При запитване от ваша страна,
ще Ви бъде предоставена допълнителна информация.

www.albis.bg 13


