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OBUV ARDON
VYCHÁZKOVÁ OBUV

HOLÍNKY
DOPLŇKY

12-91
92-111
112-121
122-125

VÝSTRAŽNÉ ODĚVY 
MONTÉRKY 

DÁMSKÉ ODĚVY 
BUNDY A VESTY 

MIKINY/KALHOTY 
DO DEŠTĚ 

144-191
192-344
345-358
359-371
372-377
378-382

TRIČKA
FUNKČNÍ PRÁDLO 

BÍLÉ ODĚVY
JEDNORÁZOVÉ 

DOPLŇKY

383-391
392-394
395-396
396-403
404-408

ATG   
JEDNORÁZOVÉ       

CHEM. ODOLNÉ A ÚKLIDOVÉ
MÁČENÉ V POLYURETANU   

ESD 
MÁČENÉ V NITRILU
MÁČENÉ V LATEXU

418 - 437
438 - 443
444 - 445
446 - 448 
449
450 - 451
452 - 456

MÁČENÉ V PVC 
PROTIŘEZNÉ 

ZIMNÍ MÁČENÉ   
KOŽENÉ A KOMB.   

KOŽENÉ ZIMNÍ   
SVÁŘECÍ A TEP. ODOLNÉ   

PLETENÉ A ŠITÉ   

457
458 - 459
460 - 461 
462 - 467
468 - 471 
472 - 476
477 - 478

UNIVET 
ARDON®
SVÁŘECÍ 

HONEYWELL

482 - 489
490 - 503
503 - 505
505 - 506

3M TM

OKULA
DOPLŇKY

507 - 509
510
510

ARDON®
3M TM

CLIMAX

512 - 513
515
516 - 519

HONEYWELL
PELTOR®

520 - 521 
522 - 525

ARDON®
SUNDSTRÖM

3M TM

FILTRY

532 - 534
534 - 548
549 - 554
555 - 557

4EAR
HOWARD LEIGHT®

3M TM

560 - 561
561 - 567 
568 - 574

KRATOS 575 - 590

DROGERIE 591-610



NORMY
SNR Hodnota SNR stanovená podle EN ISO 4869-2 pro parametr alfa = 1

EN 352-1 Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče sluchu

EN 352-2 Chrániče sluchu. Bezpečnostní požadavky a zkoušení. Část 2: Zátkové chrániče sluchu



560

M40 M50

M60 M20

POPIS

Mušlový chránič sluchu, mušle ABS s PVC polštářky, 

imitace kůže, se sklopným a nastavitelným 

spojovacím obloukem, kapesní model.

POPIS

Mušlový chránič sluchu, mušle ABS s PVC 

polštářky, imitace kůže, s jemným polstrovaným 

spojovacím obloukem.

MATERIÁL NORMA

ABS, PVC EN 352-1

ÚTLUM SNR

32,1 dB

MATERIÁL NORMA

ABS, PVC EN 352-1

ÚTLUM SNR

27,5 dB

obj. č. název

C4006 M40

obj. č. název

C4005 M50

POPIS

Mušlový chránič sluchu, mušle ABS s PVC 

polštářky, imitace kůže, s adaptérem na přilbu.

POPIS

Mušlový chránič sluchu, mušle ABS s PVC 

polštářky, imitace kůže, tři pozice nastavení 

spojovacího oblouku.
MATERIÁL NORMA

ABS, PVC EN 352-1

ÚTLUM SNR

25,9 dB

MATERIÁL NORMA

ABS, PVC EN 352-1

ÚTLUM SNR

27,6 dB
obj. č. název

C4007 M60
obj. č. název

C4004 M20

162 Kč 

228 Kč 

146 Kč 

123 Kč 



561

LASER LITE LASER LITE C BILSOM 303

P201

POPIS

Zátkové chrániče sluchu

z přizpůsobivé polyureta-

nové pěny, t-tvar umož-

ňuje jednoduché nasazení 

a pohodlné nošení, se spo-

jovacím vláknem.

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR NORMA

35 dB EN 352-2

obj. č. název

C1072
LASER 

LITE C

POPIS

Zátkové chrániče sluchu 

z polyuretanové pěny, t-tvar

umožňuje jednoduché na-

sazení a pohodlné nošení.

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR NORMA

35 dB EN 352-2

obj. č. název

C1048 LASER 

LITE 

POPIS

Zátkové chrániče sluchu

kónického tvaru, techno-

logie LeightStripe™: směs 

žluté a bílé polyuretanové 

pěny, nižší tlak při dlou-

hodobém nošení, hladký hy-

gienický povrch odolný pro-

ti znečištění.

POPIS

Tvarované zátkové chrá niče

sluchu pro opakované pou-

žití, se třemi lamelami, se 

spojovacím vláknem, v uza -

víratelné krabičce s pout-

kem.

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR NORMA

28 dB EN 352-2

obj. č. název

C4003 P201

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR NORMA

33 dB EN 352-2

obj. č. název

C1052 BILSOM 303L-velký

C1053 BILSOM 303S-malý

13 Kč 

2,95 Kč 10 Kč 2,95 Kč 



562

BILSOM 303S C

BILSOM 303L C

SMARTFIT C SMARTFIT DETECT FUSION DETECT 

MAX

POPIS

Zátkové chrániče sluchu kó nického tvaru, 

technologie LeightStripe™: směs žluté a bílé 

polyuretanové pěny, nižší tlak při dlouhodobém 

nošení, hladký hygienický povrch odolný proti 

znečištění, se spojovacím vláknem.

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR NORMA

33 dB EN 352-2

POPIS

Zátkové chrániče sluchu z měkké přizpůsobivé PU 

pěny, rozšířený tvar zvonu pro maximální pohodlí, 
snadné vkládání, odolává zpětnému vysouvání 

z ušního kanálku.

MATERIÁL

polyuretanová pěna 

ÚTLUM SNR NORMA

37 dB EN 352-2

obj. č. název

C1050 MAX
obj. č. název

C1074 BILSOM 303S C - malý

C1073 BILSOM 303L C - velký

POPIS

Zátkové chrániče sluchu, 

patentovaný CMT materiál: 

při zahřátí na tělesnou tep-

lotu změkne a tvar zát-

ky se přizpůsobí tvaru zvu-

kovodu, vyšší komfort a in-

dividuální přizpůsobení, se

spojovacím vláknem a úlož-

ným pouzdrem, kovový 

kroužek pro detekci, vhod-

ný pro potravinářský průmysl.

MATERIÁL

CMT

ÚTLUM SNR NORMA

30 dB EN 352-2

obj. č. název

C1076 SMARTFIT DETECT

POPIS

Zátkové chrániče sluchu, 

patentovaný CMT materiál: 

při zahřátí na tělesnou tep-

lotu změkne a tvar zátky se 

přizpůsobí tvaru zvukovodu, 

vyšší komfort a individuální 

přizpůsobení, se spojovacím 

vláknem a úložným pouzd-

rem.

MATERIÁL

CMT

ÚTLUM SNR NORMA

30 dB EN 352-2

obj. č. název

C1071 SMARTFIT C

POPIS

Zátkové chrániče sluchu se

spojovacím vláknem, paten-

tovaný dvojí materiál, rukojeť 

FlexiFirm® pro snadné ucho-

pení zaručuje snadné vlože-

ní do vnějšího zvukovodu,

lamely SoftFlanges™ pro 

komfortní těsnění a ochranu, 

kovový kroužek pro detekci, 

s úložným pouzdrem, vhod-

né pro potravinářský průmysl.

MATERIÁL

FlexiFirm®, SoftFlanges™

ÚTLUM SNR NORMA

28 dB EN 352-2

obj. č. název

C1075 FUSION DETECT 

11 Kč 

35 Kč 

4,26 Kč 

54 Kč 62 Kč 
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QB3HYG

QB3HYG

QB2HYG

QB2HYG

QB1HYG

BILSOM REFLASER LITE REF LASER TRAK DETECT

POPIS

Náhradní náplň zátkových 

chráničů sluchu Bilsom do 

zásobníku LS 400, LS 500.

POPIS

Náhradní náplň zátkových 

chráničů sluchu Laser Lite do 

zásobníku LS 400, LS 500.

POPIS

Snadno viditelné a detekova-

telné zátkové chrániče slu-

chu se spojovacím vláknem, 

pro dlouhodobé komfortní 

nošení, neželezná kovová 

svorka, přizpůsobivá PU pěna, 

T-tvar umožňuje jednoduché 

nasazení a pohodlné nošení, 

hladký povrch odolný proti 

znečištění, vhodné pro po-

travinářský průmysl.

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR NORMA

33 dB EN 352-2

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR NORMA

30 dB EN 352-2

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR NORMA

35 dB EN 352-2

obj. č. název

C1055
BILSOM REF vel. S, 

200 párů

C1054
BILSOM REF vel. L, 

200 párů

C1108
BILSOM REF vel. S, 

500 párů

C1107
BILSOM REF vel. L, 
500 párů 

obj. č. název

C1049
LASER LITE REF -

  200 párů

C1104
LASER LITE REF - 

  500 párů

obj. č. název

C1077 LASER TRAK DETECT

POPIS

Přizpůsobivé měkké zátko-

vé chrániče sluchu, paten-

tovaný tvar obloukového 

pásku předchází kontaktu 

zátkových chráničů sluchu 

se znečištěným povrchem, 

lehké a skladné - vyvinuté 

speciálně pro prostředí, kde 

kolísá hladina hluku mož-

nost dokoupení náhradních 

zátkových chráničů sluchu.

MATERIÁL

vinyl, polypropylen

ÚTLUM SNR NORMA

24 dB EN 352-2

obj. č. název

C1057 QB2HYG

C1081 QB2HYG

POPIS

Zátkové chrániče sluchu ve 

tvaru zvonu pro maximální 

ochranu, patentovaný tvar 

obloukového pásku před-

chází kontaktu zátkových 

chráničů sluchu se znečiš-

těným povrchem, lehké a 

skladné - vyvinuté speciálně 

do prostředí, kde kolísá hla-

dina hluku, možnost dokou-

pení náhradních zátkových 

chráničů sluchu.

MATERIÁL

vinyl, polypropylen

ÚTLUM SNR NORMA

26 dB EN 352-2

obj. č. název

C1056 QB1HYG

C1082 QB1HYG

POPIS

Přizpůsobivé měkké zátkové 

chrániče sluchu oválného 

tvaru, patentovaný tvar ob-

loukového pásku předchází, 

kontaktu zátkových chráni-

čů sluchu se znečištěným 

povrchem, lehké a sklad-

né - vyvinuté speciálně pro 

prostředí, kde kolísá hladina 

hluku, možnost dokoupení

náhradních zátkových chrá-

ničů sluchu.

MATERIÁL

vinyl, polypropylen

ÚTLUM SNR NORMA

23 dB EN 352-2

obj. č. název

C1058 QB3HYG

C1059 QB3HYG

21 Kč 

189 Kč 

1620 Kč 

162 Kč 

64 Kč 

 660 Kč 

 1638 Kč 

1620 Kč 

153 Kč 

63 Kč 

660 Kč 

69 Kč 



564

LS 500 

Možnosti plnění (500 párů)

POPIS

Zásobník na jednorázové zátkové chrániče sluchu,

vyroben z vysoce odolného hliníku, navržen 

pro připevnění na zeď, hygienické dávkování 

zátkových chráničů sluchu zatažením madla na 

zásobníku, možnosti plnění:

500 párů zátkových chráničů sluchu Max

500 párů zátkových chráničů sluchu Matrix

500 párů zátkových chráničů sluchu Laser Lite

500 párů zátkových chráničů sluchu Bilsom

MATERIÁL

hliník

obj. č. název

C1109 LS 500 

POPIS

Plastový lehký zásobník s dávkovačem, k při-

pevnění na stěnu nebo k postavení na podložku, 

otočný knofl ík pro snadné dávkování, záchytný 

košík zabraňuje upadnutí zátek na podlahu, plně

průhledný, může být doplněn před úplným vy-

prázdněním, možnosti plnění: ekonomická volba 

pro dávkování zátkových chráničů sluchu.

POPIS

Plastový lehký zásobník s dávkovačem, k při-

pevnění na stěnu nebo k postavení na podložku, 

otočný knofl ík pro snadné dávkování, záchytný 

košík zabraňuje upadnutí zátek na podlahu, plně

průhledný, může být doplněn před úplným vy-

prázdněním, možnosti plnění: ekonomická volba 

pro dávkování zátkových chráničů sluchu.

MATERIÁL

plast

MATERIÁL

plast

obj. č. název

C1122 HL 400 + 400 párů LASER LITE 

obj. č. název

C1123 HL 400 + 400 párů BILSOM L

C1124 HL 400 + 400 párů BILSOM S  

HL 400 + 400 párů LASER LITE HL 400 + 400 párů BILSOM

2295 Kč 2295 Kč 

5393 Kč 



565

VERISHIELD VS 110

VERISHIELD VS 130

VERISHIELD VS 120

VERISHIELD VS 140 N

POPIS

Mušlový chránič sluchu s polstrovanou náhlavní 

páskou, teleskopicky výškově nastavitelná páska,

unikátní systém tlumení hluku na optimální hla-

dinu, bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti 

sluchátek, pro všestranné použití.

MATERIÁL

nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS

ÚTLUM SNR NORMA

27 dB EN 352-1

obj. č. název

C1127 VERISHIELD VS 110

POPIS

Mušlový chránič sluchu s polstrovanou náhlavní

páskou, teleskopicky výškově nastavitelná páska, 
patentovaný systém air fl ow control, unikátní 

systém tlumení hluku na optimální hladinu bez 

nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek, 
pro všestranné použití.

MATERIÁL

nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS

ÚTLUM SNR NORMA

35 dB EN 352-1

obj. č. název

C1129 VERISHIELD VS 130

POPIS

Mušlový chránič sluchu s polstrovanou náhlavní 

páskou, teleskopicky výškově nastavitelná páska, 
patentovaný systém air fl ow control, unikátní 

systém tlumení hluku na optimální hladinu bez 

nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek, 
pro všestranné použití.

MATERIÁL

nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS

ÚTLUM SNR NORMA

31 dB EN 352-1

obj. č. název

C1128 VERISHIELD VS 120

POPIS

Mušlový chránič sluchu s krčním obloukem, 

patentovaný systém air fl ow control, unikátní 

systém tlumení hluku na optimální hladinu bez 

nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek, 

elegantní, ultra tenký a lehký, ideální pro použití se 

svářečskou helmou.

MATERIÁL

nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS

ÚTLUM SNR NORMA

25 dB EN 352-1

obj. č. název

C1132 VERISHIELD VS 140 N

D VS 130

392 Kč 

556 Kč 

490 Kč 

392 Kč 



566

VERISHIELD VS 110 H

CLARITY C1 

VERISHIELD VS 130 H

CLARITY C2 

POPIS

Komfortní mušlový chránič sluchu, s patentovanou 

technologií sound management, dielektrické, 

vhodné pro elektrikáře

MATERIÁL

POM, LDME, PC/PBT, PVC, PUR-E, PP

ÚTLUM SNR NORMA

30 dB EN 352-1

obj. č. název

C1067 CLARITY C2 

POPIS

Mušlový chránič sluchu s uchycením k přilbě, 

patentovaný systém air fl ow control, unikátní 

systém tlumení hluku na optimální hladinu 

bez nutnosti zvyšování hmotnosti, a velikosti 

sluchátek, k dispozici široká nabídka adaptérů pro 

jednotlivé typy přileb.

MATERIÁL

nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS

ÚTLUM SNR NORMA

28 dB EN 352-1

obj. č. název

C1130 VERISHIELD VS 110 H

POPIS

Komfortní mušlový chránič sluchu, s patentovanou 

technologií sound management, dielektrické, 

vhodné pro elektrikáře.

MATERIÁL

POM, LDME, PC/PBT, PVC, PUR-E, PP

ÚTLUM SNR NORMA

25 dB EN 352-1

obj. č. název

C1066 CLARITY C1 

POPIS

Mušlový chránič sluchu s uchycením k přilbě, 

patentovaný systém air fl ow control, unikátní 

systém tlumení hluku na optimální hladinu bez 

nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek, 

k dispozici široká nabídka adaptérů pro jednotlivé 

typy přileb.

MATERIÁL

nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS

ÚTLUM SNR NORMA

31 dB EN 352-1

obj. č. název

C1131 VERISHIELD VS 130 H

POPIS

Komfortní mušlový chránič sluchu, s patentovanou 

technologií sound management, dielektrické, 

vhodné pro elektrikáře.

MATERIÁL

POM, LDME, PC/PBT, PVC, PUR-E, PP

ÚTLUM SNR NORMA

25 dB EN 352-1

obj. č. název

C1066 CLARITY C1 

POPIS

Komfortní mušlový chránič sluchu, s patentovanou 

technologií sound management, dielektrické, 

vhodné pro elektrikáře.

MATERIÁL

POM, LDME, PC/PBT, PVC, PUR-E, PP

ÚTLUM SNR NORMA

30 dB EN 352-1

obj. č. název

C1067 CLARITY C2 

392 Kč 

376 Kč 

589 Kč 

451 Kč 
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CLARITY C3H 

CLARITY C3 

CLARITY C1H 

POPIS

Mušlový chránič sluchu s uchycením k přilbě,

s patentovanou technologií sound management, 

dielektrické, vhodné pro elektrikáře.

MATERIÁL

POM, LDME, PC/PBT, PVC, PUR-E, PP

ÚTLUM SNR NORMA

30 dB EN 352-1

obj. č. název

C1068 CLARITY C3H 

POPIS

Komfortní mušlový chránič sluchu, s patentovanou 

technologií sound management, dielektrické, 

vhodné pro elektrikáře.

MATERIÁL

POM, LDME, PC/PBT, PVC, PUR-E, PP

ÚTLUM SNR NORMA

25 dB EN 352-1

obj. č. název

C1066 CLARITY C1 

POPIS

Mušlový chránič sluchu s uchycením k přilbě, s pa -

tentovanou technologií sound management, 

dielektrické, vhodné pro elektrikáře.

MATERIÁL

POM, LDME, PC/PBT, PVC, PUR-E, PP

ÚTLUM SNR NORMA

26 dB EN 352-1

obj. č. název

C1069 CLARITY C1H 

POPIS

Komfortní mušlový chránič sluchu, s patentovanou 

technologií sound management, dielektrické, 

vhodné pro elektrikáře.

MATERIÁL

POM, LDME, PC/PBT, PVC, PUR-E, PP

ÚTLUM SNR NORMA

33 dB EN 352-1

obj. č. název

C1070 CLARITY C3

589 Kč 376 Kč 

585 Kč 



568

EAR ULTRAFIT EAR EXPRESS EAR EXPRESS C

EAR CLASSIC EAR SOFT NEON CEAR SOFT NEON 

POPIS

Zátkové chrániče sluchu s 

oblým předním koncem, 

měkká PU pěna, nízký tlak na 

stěnu zvukovodu.

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR NORMA

36 dB EN 352-2

POPIS

Zátkové chrániče sluchu, 

speciální PVC pěna, tvarová 

paměť umožňuje postupné 

a dokonalé přilnutí ke 

stěně zvukovodu, nedráždí 

pokožku, omyvatelné, snad-

né a pohodlné použití.

MATERIÁL

PVC pěna 

ÚTLUM SNR NORMA

28 dB EN 352-2

obj. č. název

C1003 EAR CLASSIC 

POPIS

Zátkové chrániče sluchu 

s oblým předním koncem, 

měkká PU pěna, nízký tlak 

na stěnu zvukovodu, se spo-

jovacím vláknem.

MATERIÁL

polyuretanová pěna, PVC

ÚTLUM SNR NORMA

36 dB EN 352-2

obj. č. název

C1002 EAR SOFT NEON C

obj. č. název

C1001 EAR SOFT NEON 

POPIS

Zátkové chrániče sluchu,

hřibový tvar s plastovou ru-

kojetí pro snadné a hygie-

nické zavádění do zvuko-

vodu, omyvatelné.

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR NORMA

28 dB EN 352-2

obj. č. název

C1007 EAR EXPRESS

POPIS

Tvarované zátkové chrániče

sluchu, se třemi lamelami, 

zaváděcí rukojeť, omyva-

telný povrch, se spojovacím 

vláknem.

MATERIÁL

termoplastický elastomer,
recyklát

ÚTLUM SNR NORMA

20 dB EN 352-2

obj. č. název

C1011
EAR ULTRAFIT

C1011/P

POPIS

Zátkové chrániče sluchu,
hřibový tvar s plastovou 

rukojetí pro snadné a hygi-

enické zavádění do zvuko-

vodu, omyvatelný povrch se 

spojovacím vláknem.

MATERIÁL

polyuretanová pěna, PVC

ÚTLUM SNR NORMA

28 dB EN 352-2

obj. č. název

C1008 EAR EXPRESS C

3,61 Kč 

46 Kč 

4,59 Kč 

18 Kč 

9 Kč 

27 Kč 

48 Kč 



569

EAR DISP EAR SOFT NEON DISP 

EAR CABOFLEX EAR REFEAR BAND 

POPIS

Polštářkovité zátkové chrá-

niče sluchu, uzavírají pouze 

zevní ústí zvukovodu, leh-

ký a pružný plastový oblouk,

možnost dokoupení náhrad-

ních zátkových chráničů slu-

chu.

MATERIÁL

vinyl, polymer

ÚTLUM SNR NORMA

21 dB EN 352-2

POPIS

Kónické zátkové chrániče 

sluchu, jemný pěnový po-

lymer krytý tenkou vrstvou 

silikonu, lehký spojovací ob-

louk v poloze pod bradou

umožňuje současné použití

ochranné přilby a brýlí, náhrad-

ní zátkové chrániče sluchu.

MATERIÁL

vinyl, polymer

ÚTLUM SNR NORMA

21 dB EN 352-2

obj. č. název

C1015 EAR CABOFLEX 

C1016 (náhradní chrániče)

POPIS

Náhradní náplň zátkových 

chráničů sluchu EAR SOFT 

NEON, 500 párů v sáčku.

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR NORMA

36 dB EN 352-2

obj. č. název

C1047 EAR REF

obj. č. název

C1014 (náhradní chrániče)

POPIS

Náhradní náplň zátkových 

chráničů sluchu EAR SOFT 

NEON, 500 párů, plastový 

zásobník je opakovaně pou-

žitelný.

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR NORMA

36 dB EN 352-2

obj. č. název

C1018 EAR DISP 

POPIS

Dávkovač zátkových chrá-

ničů sluchu EAR snadná 

obsluha jednou rukou, jed-

noduše vyměnitelné zásob-

níky.

MATERIÁL

plast

obj. č. název

C1017
EAR SOFT NEON 

DISP 

51 Kč 

1852 Kč 

191 Kč 1852 Kč 

3033 Kč 

93 Kč 



570

3M 1271 

3M 1100 3M 1110 

MATERIÁL

 polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR NORMA

37 dB EN 352-2

MATERIÁL

 polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR NORMA

37 dB EN 352-2obj. č. název

C1020 3M 1100 

POPIS

Zátkové chrániče sluchu

s oblým předním koncem,

měkká hypoalergenní PU 

pěna se spojovacím vlák-

nem.

obj. č. název

C1022 3M 1110 

POPIS

Zátkové chrániče sluchu s ob-

lým předním koncem, měk-

ká hypoalergenní PU pěna.

MATERIÁL

monopren, polyester, acetát 

ÚTLUM SNR NORMA

25 dB EN 352-1

POPIS

Zátkové chrániče sluchu pro 

opakované použití, hypoa-

lergenní monopren, úložné 

pouzdro s úchytem na opa-

sek, se spojovacím vláknem.

obj. č. název

C1024 3M 1271 

4,10 Kč 8,69 Kč 

43 Kč 



571

H510A-401-GU 

H510B-403-GU 

H510P3E-405-GU

H520A-407-GQ 

POPIS

Mušlový chránič sluchu řady PELTOR®OPTIME I, 

pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou 

kombinací kapaliny a pěny pro zajištění 

optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku 

v místě dotyku, ideální pro použití v průmyslovém 

prostředí se střední, úrovní hluku a pro venkovní 

použití např. při sekání trávníku nebo ve spojení 

s aktivitami volného času, univerzální ochrana 

a nízká hmotnost.

MATERIÁL

nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

ÚTLUM SNR NORMA

27 dB EN 352-1

obj. č. název

C3001 H510A-401-GU

POPIS

Mušlový chránič sluchu s krční páskou řady PEL-

TOR®OPTIME I, ideální pro použití v průmyslovém 

prostředí se střední úrovní hluku a pro venkovní 

použití např. při sekání trávníku nebo ve spoje-

ní s aktivitami volného času, univerzální ochrana

a nízká hmotnost.

MATERIÁL

nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

ÚTLUM SNR NORMA

26 dB EN 352-1

obj. č. název

C3004 H510B-403-GU 

POPIS

Mušlový chránič sluchu s uchycením na přilbu 

řady PELTOR®OPTIME I, pohodlná dosedací linie 

je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a 

pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň 

nízkého tlaku v místě dotyku, ideální pro použití 

v průmyslovém prostředí se střední úrovní hluku 

a pro venkovní použití, např. při sekání trávníku 

nebo ve spojení s aktivitami volného času, 

univerzální ochrana a nízká hmotnost.

MATERIÁL

nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

ÚTLUM SNR NORMA

26 dB EN 352-1

obj. č. název

C1045 H510P3E-405-GU

POPIS

Mušlový chránič sluchu PELTOR®OPTIME II s 

náhlavní páskou, tlumí i extrémně nízké frekvence 

na minimum, pohodlná dosedací linie je vyplněna 

jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro 

zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého 

tlaku v místě dotyku, ideální volba pro prostředí se 

značným průmyslovým hlukem, pro prostředí se 

stavebními stroji, letiště či zemědělské práce.

MATERIÁL

nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

ÚTLUM SNR NORMA

31 dB EN 352-1

obj. č. název

C3002 H520A-407-GQ 

467 Kč 

572 Kč 

527 Kč 

574 Kč 



572

H520F-409-GQH520B-408-GQ 

H540A-411-SV H540P3E-413-SV 

POPIS

Komfortní mušlový chránič sluchu, s patentovanou 

technologií sound management, dielektrické, 

vhodné pro elektrikáře

MATERIÁL

POM, LDME, PC/PBT, PVC, PUR-E, PP

ÚTLUM SNR NORMA

30 dB EN 352-1

obj. č. název

C1067 CLARITY C2 

POPIS

Mušlový chránič sluchu se sklápěcím obloukem,
tlumí i extrémně nízké frekvence na minimum,
pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou, 

kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimální-

ho těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě 

dotyku, ideální volba pro prostředí se značným 

průmyslovým hlukem, prostředí se stavebními 

stroji, letiště či zemědělské práce.

MATERIÁL

nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter 

ÚTLUM SNR NORMA

31 dB EN 352-1

obj. č. název

C3012 H520F-409-GQ

POPIS

Mušlový chránič sluchu PELTOR®OPTIME II 

s krční páskou, tlumí i extrémně nízké frekvence 

na minimum, pohodlná dosedací linie je vyplněna 

jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro 

zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého 

tlaku v místě dotyku, ideální volba pro prostředí se 

značným průmyslovým hlukem, pro prostředí se 

stavebními stroji, letiště či zemědělské práce.

MATERIÁL

nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

ÚTLUM SNR NORMA

31 dB EN 352-1

obj. č. název

C3005 H520B-408-GQ

POPIS

Vysoce účinný mušlový chránič sluchu řady 

PELTOR®OPTIME III s náhlavní páskou, vyvinutý 

pro použití v extrémně hlučném prostředí, ochrana 

je založena na technologii dvojitého pouzdra,

která minimalizuje rezonanci v pouzdře držáku, 

což umožňuje maximální vysokofrekvenční 

útlum; zvukové propojení mezi vnitřní hlasitostí 

a hlasitostí mezi pouzdry umožňuje maximální 

nízkofrekvenční útlum, kombinace účinné 

ochrany a maximálního pohodlí.

MATERIÁL

nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

ÚTLUM SNR NORMA

34 dB EN 352-1

obj. č. název

C3003 H540A-411-SV 

POPIS

Mušlový chránič sluchu s uchycením na přilbu 

řady PELTOR®OPTIME III, vyvinutý pro použití 

v extrémně hlučném prostředí, ochrana je 

založena na technologii dvojitého pouzdra, 

která minimalizuje rezonanci v pouzdře držáku, 

což umožňuje maximální vysokofrekvenční 

útlum, zvukové propojení mezi vnitřní hlasitostí 

a hlasitostí mezi pouzdry umožňuje maximální 

nízkofrekvenční útlum, kombinace účinné 

ochrany a maximálního pohodlí.

MATERIÁL

nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

ÚTLUM SNR NORMA

34 dB EN 352-1

obj. č. název

C3009 H540P3E-413-SV 

636 Kč 

656 Kč 

693 Kč 

733 Kč 



573

X5A-SVH540B-412-SV 

X5P3E-SV X4A-GB

POPIS

Komfortní mušlový chránič sluchu, s patentovanou 

technologií sound management, dielektrické, 

vhodné pro elektrikáře

MATERIÁL

POM, LDME, PC/PBT, PVC, PUR-E, PP

ÚTLUM SNR NORMA

30 dB EN 352-1

obj. č. název

C1067 CLARITY C2 

POPIS

Mušlový chránič sluchu s náhlavní páskou, 

inovativní technologie zaručuje výjimečně 

vysokou účinnost, speciálně formovaná pěna 

v mušlích a těsnících kroužcích zajišťuje optimální 

útlum bez nutnosti používat dvojitou ochranu 

s mušlovými a zátkovými chrániči sluchu, odlišení 

černou barvou pro snadné použití v prostředí

s výjimečně silným hlukem.

MATERIÁL

nerezový drát, TPE, polyester, polypropylen, acetát

ÚTLUM SNR NORMA

37 dB EN 352-1

obj. č. název

C3047 X5A-SV

POPIS

Mušlový chránič sluchu s krční páskou řady 

PELTOR®OPTIME III, vyvinutý pro použití v ex-

trémně hlučném prostředí, ochrana je založena na 

technologii dvojitého pouzdra, která minimalizuje 

rezonanci v pouzdře držáku, což umožňuje 

maximální vysokofrekvenční útlum, zvukové 

propojení mezi vnitřní hlasitostí a hlasitostí mezi 

pouzdry umožňuje maximální nízkofrekvenční 

útlum, kombinace účinné ochrany a maximálního 

pohodlí.

MATERIÁL

nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

ÚTLUM SNR NORMA

34 dB EN 352-1

obj. č. název

C3006 H540B-412-SV 

POPIS

Mušlový chránič sluchu s uchycením na přilbu,

speciálně formovaná pěna, optimální útlum, 

vysoká účinnost, odlišení černou barvou pro 

snadné použití v prostředí s výjimečně silným 

hlukem.

MATERIÁL

nerezový drát, TPE, polyester, polypropylen, acetát

ÚTLUM SNR NORMA

36 dB EN 352-1

obj. č. název

C3048 X5P3E-SV 

POPIS

Mušlový chránič sluchu 3M™ Peltor™ X4 výji-

mečně štíhlé a lehké mušle jsou zárukou vynikající 

kompatibility při použití s jinými osobními ochran-

nými prostředky 3M fl uorescenční žlutozelená 

barva zaručuje dobrou viditelnost při práci venku 

a pomáhá tak zlepšit bezpečnost nově speciálně 

vytvarované tlumící prvky a inovovaná pěna obsa-

žená v těsnícím kroužku zaručují vynikající akus-

tickou ochranu zejména proti zvukům s dominují-

cími nízkými frekvencemi.

MATERIÁL

nerezový drát, TPE, polyester, polypropylen, acetát

ÚTLUM SNR NORMA

37 dB EN 352-1

obj. č. název

C3045 X4A-GB

803 Kč 

1072 Kč 

1148 Kč 

974 Kč 



574

PELTOR SPORT TAC 

X4P3E 

POPIS

Komfortní mušlový chránič sluchu, s patentovanou 

technologií sound management, dielektrické, 

vhodné pro elektrikáře

MATERIÁL

POM, LDME, PC/PBT, PVC, PUR-E, PP

ÚTLUM SNR NORMA

30 dB EN 352-1

obj. č. název

C1067 CLARITY C2 

POPIS

Mušlový chránič sluchu PELTOR™SportTac™,
jediný digitální zvukový obvod eliminuje ostré 

přerušení zvuku, elektronika v Peltor™ SportTac™ 

reaguje okamžitě a chrání sluch před pulzním 

hlukem, funkce aktivní ochrany - systém 

umožňuje nastavit citlivost vnějších mikrofónů pro 

odposlech okolních zvuků, případně odposlech 

zcela vypnout, spolehlivá ochrana sluchu před 

hlukem výstřelu, s barevně odlišnými výměnnými 

kryty pro odlišení, které zvyšuje bezpečnost 

a umožňuje střelcům se vzájemně dobře vidět,

vhodné pro střelce, lovce a myslivce.

MATERIÁL

nerezový drát, PVC, polyéter, ABS, acetát

ÚTLUM SNR NORMA

26 dB EN 352-1

obj. č. název

C3053 PELTOR SPORT TAC 

POPIS

Mušlový chránič sluchu s uchycením na přilbu, 

speciálně formovaná pěna, optimální útlum, vyso-

ká účinnost, odlišení černou barvou pro snadné 

použití v prostředí, s výjimečně silným hlukem.

MATERIÁL

nerezový drát, TPE, polyester, polypropylen, acetát

ÚTLUM SNR NORMA

36 dB EN 352-1

obj. č. název

C3046 X4P3E 

974 Kč 

5490 Kč 
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