
Profesjonalny i niezawodny dostawca
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20. WYPSAŻENIE LEŚNE DLA DRWALI - UBRANIA

1. Kurtka HYDROFLEX 6. Kurtka SOFTSHELL

7. Kurtka SOFTSHELL

2. Kurtka HYDROFLEX ocieplana
- tkanina beaver 50%, nylon 50%
- podszewka ocieplana o gramaturze 
  160 g/m²
- materiał odporny na uszkodzenia 
  mechaniczne i wodę
- kurtka zapinana na zamek 
  błyskawiczny
- kieszeń na piersi i dwie kieszenie 
  boczne z patami
- taśmy odblaskowe 3M na rękawach
- ocieplany kołnierz 
- przedłużany tył kurtki

- tkanina beaver 50%, nylon 50%
- materiał odporny na uszkodzenia 
  i wodę
- kurtka zapinana na zamek
- kieszeń na piersi i dwie kieszenie 
  boczne z patkami
- taśmy odblaskowe 3M na rękawach
- plecy kurtki podszyte siatką, która 
  zapewnia cyrkulację powietrza
- przedłużony tył kurtki

- specjalistyczny materiał kurtki 
  zapewnia doskonałą ochronę przed 
  deszczem i wiatrem
- wszystkie zamki są wodoodporne
- wyściółka wewnętrzna wykonana 
  z miękkiego polaru
- odblaskowe lamówki 
  umieszczone z przodu, 
  z tyłu i na rękawach
- cztery kieszenie boczne 
  zewnętrzne, kieszeń zewnętrzna umieszczona 
  na piersi i cztery kieszenie wewnętrzne
- regulowane mankiety za pomocą materiałowych 
  patek z rzepami
- regulowany obwód na dole kurtki
- dodatkowe wzmocnienia na dole kurtki i na rękawach

- impregnowany materiał zewnętrzny
  zgodny z europejską normą EN 343
- wiatro i wodoodporny materiał
- podwójne szwy zgrzewane termicznie
- zamek chowany zapinaną patką
- kurtka posiada kaptur wraz z ochronną 
  stójką przy szyi 
- regulowane rękawy zapinane na rzepy
- dwie kieszenie zewnętrzne z patką

- tkanina beaver 50%, nylon 50%
- kolor zieleń i pomarańcz
- zapinane na zamek błyskawiczny
- nogawice można założyć na dowolny 
  rozmiar spodni
- regulowana 3 stopniowa długość 
  nogawic
- mocowane do paska, 
  który jest sprzedawany oddzielnie

Norma EN 381 klasa 1

- długość 1300 mm
- szerokość 40 mm

- tkanina beaver 50%, nylon 50%
- wzmocnienie przeciwuderzeniowe
- zapinane na zamek błyskawiczny
- nogawice można założyć na dowolny 
  rozmiar spodni
- regulowana 3 stopniowa długość 
  nogawic
- mocowane do paska, 
  który jest sprzedawany oddzielnie

3. Kurtka PILOTKA

9. Nogawice dla pilarza

10. Pasek skórzany

8. Nogawice dla operatora kosy spalinowej

4. Kurtka ANTYPRZEPIĘCIOWA dla pilarza

- tkanina beaver 50%, nylon 50%
- zielono-pomarańczowy kolor  
- jaskrawy kolor na ramionach, 
  plecach i klatce piersiowej
- odczepiana podpinka, kołnierz 
  i rękawy
- kieszenie boczne z patkami
- zapinana na zamek błyskawiczny
- rękawy zakończone ściągaczami

- ochrona antyprzepięciowa 
  obejmuje całościowo rękawy, 
  barki, plecy oraz klatkę piersiową
- zielono-pomarańczowy kolor  
- jaskrawy kolor na ramionach, 
  plecach i klatce piersiowej
- odczepiana podpinka, kołnierz 
  i rękawy
- kieszenie boczne z patkami
- zapinana na zamek błyskawiczny
- rękawy zakończone ściągaczami

5. Kurtka ULTRA LIGHT
- rozciągliwa tkanina typu Stretch
- mankiety na zatrzaski
- przednia kieszeń z klapą
- plecy kurtki podszyte siatką, która
  zapewnia cyrkulację powietrza
- doskonała widoczność podczas 
  pracy
- idealna dla pilarzy, 
  jak i pracowników leśnych
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11. Spodnie  ULTRA LIGHT 
             dla pilarza 
                                                - rozciągliwa tkanina typu Stretch

- niezwykła lekkość i wygoda, 
  waga spodni 1,1kg
- dodatkowe wzmocnienie na kolanach
- wygodna kieszeń na udzie na kliny, 
  klucze itp.
    
     Norma EN 381 część 5 klasa 1

12. Spodnie ogrodniczki dla pilarza 
klasa 1 i klasa 2

- tkanina beaver 50%, nylon 50%
- boczny rozporek, elastyczne szelki  
  i ściągacz w pasie
- dwie wsuwane kieszenie, centralna kieszeń 
  zapinana na zamek, tylna  kieszeń z patką,
  boczna kieszeń nogawkowa 
- rozporek na zamek błyskawiczny

  Norma EN 381 część 5 klasa 1 i klasa 2

13. Ogrodniczki dla pracownika leśnego 

14. Szelki MAKITA

- tkanina  beaver 50%, nylon 50% 
- kolor: zieleń i pomarańcz
-  elastyczne szelki i ściągacz w pasie
- dwie boczne kieszenie na nogawce, 
  dwie wsuwane boczne kieszenie
- rozporek na zamek błyskawiczny

15. Zestaw HYDROFLEX
 dla pracownika leśnego

19. Zestaw dla pracownika
 leśnego

20. Zestaw dla pilarza

16. Zestaw HYDROFLEX
ocieplany dla 

pracownika leśnego

Skład zestawu:
- kurtka HYDROFLEX
- spodnie ogrodniczki 
  dla pracownika leśnego

Skład zestawu:
- kurtka PILOTKA ocieplana, 
  całoroczna
- spodnie ogrodniczki 
  dla pracownika leśnego

Skład zestawu:
- kurtka PILOTKA ocieplana, 
  całoroczna
- ogrodniczki przeciwprze-
  pięciowe klasa 1

Skład zestawu:
- kurtka HYDROFLEX ocieplana
- spodnie ogrodniczki 
  dla pracownika leśnego

17. Zestaw HYDROFLEX 
dla pilarza 

18. Zestaw HYDROFLEX 
ocieplany dla pilarza 

Skład zestawu:
- kurtka HYDROFLEX 
- ogrodniczki 
  przeciwprzepięciowe klasa 1

Skład zestawu:
- kurtka HYDROFLEX ocieplana 
- ogrodniczki 
  przeciwprzepięciowe klasa 1

21. Zestaw ULTRA LIGHT 
dla pilarza

22. Czapka zimowa
z THINSULATE 23. Czapka zimowa

z daszkiem

Skład zestawu:
- kurtka ULTRA LIGHT
- spodnie ULTRA LIGHT 
  dla pilarza klasa 1

- tkanina zewnętrzna 
  100% polyacryl
- ocieplenie: 3M 
  Thinsulate, 100% poliester
- uniwersalny rozmiar
- kolor pomarańcz 
  fluororescencyjny
  z paskiem odblaskowym

- tkanina zewnętrzna 
  poliester
- ocieplenie: 3M 
  Thinsulate, 
  100% poliester
- uniwersalny rozmiar
- kolor pomarańczowy
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24. Polar

25. Koszula flanelowa

- 100% bawełna
- gramatura 120 g/m²
- zapinana na guziki

- 100% poliester, gramatura 290 g/m²
- zapinany na zamek błyskawiczny
- trzy zasuwane kieszenie 
  po zewnętrznej stronie 
  (dwie po bokach i jedna na górze)
- rękawy oraz dół bluzy wykończone 
  elastyczną lamówką
- kolor: zielony

26. Koszulka STRETCH z pasami 
odblaskowymi

- miękka elastyczna tkanina 
  oddychająca 
- odprowadza wilgoć na zewnątrz, 
  zapewnia przepływ powietrza
- przeszywane szwy
- pasy odblaskowe

 

27. Kamizelka ostrzegawcza

       - kolor: ponarańczowy
       - dwa pasy odblaskowe 
         na obwodzie kamizelki 

Norma EN 471 (odzież ostrzegawcza 
       o intensywnej widoczności)

Normy EN340, EN 471 (odzież ostrzegawcza 
o intensywnej widoczności) 

28. Rękawice dla pilarza ochronne 
antyprzepięciowe

29. Rękawice dla pilarza antywibracyjne

30. Rękawice robocze POWER

31. Rękawice robocze ocieplane FIT WINTER

32. Rękawice robocze ocieplane powlekane 
lateksem

33. Rękawice robocze LUX

34. Rękawice robocze skórzane ocieplane

35. Rękawice robocze NEO

- rękawice z naturalnej skóry
- doskonałe wyczucie pilarki 
- dopasowane do dłoni
- wytrzymały obszar ochronny dłoni 
  na zewnętrznej stronie
- wzmocniony, wodoodporny poliester
- wkładka przepięciowa na lewej dłoni

- doskonałe do prac pilarką spalinową
- nadgarstek zakończony ściągaczem
- górna część rękawic pokryta 
  materiałem wodoodpornym

- rękawice ochronne najwyższej jakości
- zewnętrzne wstawki ochronne 
  wykonane z elastycznego winylu
- wygodne zapięcie na rzep 
   przy nadgarstku

- wyściełane włóknina ocieplaną 3M Thinsulate 
  doskonale chroniącej przed zimnem
- znakomite dopasowanie do dłoni
- część chwytna wykonana ze skóry
- nadgarstek zakończony ściągaczem, 
  zapinany na rzep 

- wysokiej jakości pętelkowa przędza 
  akrylowa
- oblewane spienionym lateksem
- zakończone ściągaczem
- powleczenie zapewnia przyczepność,
  elastyczność oraz wygodę użytkowania
- idealne do prac w niskiej temperaturze 

- doskonale dopasowują się do kształtu dłoni dzięki 
  zastosowaniu miękkiego materiału 
  na zewnętrznej części dłoni
- ochronę wewnętrznej dłoni 
  zapewnia zastosowanie 
  niezwykle miękkiej, ale 
  wytrzymałej sztucznej skóry
- wygodne zapięcie na rzep 
  przy nadgarstku

- rękawice z naturalnej skóry 
  najwyższej jakości
- cała wewnętrzna część pokryta 
  podszewką termiczną, która 
  doskonale utrzymuje ciepło
- wzmacniane podwójnym szwem, 
  wodoodporne
- nadgarstek zakończony ściągaczem

- wykonane z fluorescencyjnej dzianiny (ścieg 10)
- część chwytna powlekana 
  bardzo wytrzymałą gumą 
  o porowatej strukturze, dzięki 
  czemu rękawice zachowują 
  świetną przyczepność
- trudnościeralne i odporne 
  na zużycie

Normy: EN 420, EN 388,EN 381-7 klasa 0 (16m/s)

Normy: CE 89/686/EHS, EN 420:2004, 
EN: 388-2008, 10819:1997

Norma: EN 388 klasa 3
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36. Rękawice robocze powlekane PVC 43. Kask ochronny dla pilarza 
        OREGON WAIPOUA

44. Kask ochronny dla pilarza FOREST RED

45. Kask ochronny dla pilarza 
          OREGON YOUKON

46. Kask ochronny dla pilarza PELTOR G2000

47. Kask ochronny dla pilarza 
       HUSQVARNA CLASSIC

37. Rękawice robocze REX

38. Rękawice robocze ocieplane COLD

39. Rękawice robocze CROSS GRIP

40. Okulary ochronne przezroczyste

41. Okulary ochronne przeciwsłoneczne

42. Okulary ochronne z żółtą soczewką

- część wierzchnia i chwytna 
  oblana powłoką z nitrylu
- zakończone usztywnianym mankietem
- odporne na ścieranie, przetarcie 
  i przebicie
- zwiększają odporność na smary, 
  oleje, tłuszcze i węglowodory

- 20 otworów wentylacyjnych, 
  kanaliki deszczowe
- opaska przeciw potna
- siatka z wysokiej jakości  
  stali nierdzewnej
- w komplecie osłona chroniąca 
  podbródek i szyję
- teleskopowa regulacja nauszników 
- rozmiar kasku regulowany 53-62 cm
- czujnik UV

SKŁAD ZESTAWU:
 - kask ochronny
- nauszniki - ochrona 
  słuchu EN 352-1
- siatka ochronna metalowa
- regulowana osłona twarzy 
  zgodna z EN 166 oraz EN 1731

- kompletny kask
- nauszniki - ochrona 
  słuchu EN 352-1
- siatka ochronna metalowa
- regulowana osłona twarzy 
  zgodna z EN 166 oraz EN 1731
- otwory wentylacyjne i kanaliki 
  deszczowe
- zdejmowany daszek przeciwsłoneczny
- wykonany z metalu ABS, wyjątkowo 
  odpornego na uderzenia
- komfortowe poduszki nauszników

- wyposażony w sześciopunktowe 
  mocowania z tworzywa sztucznego 
  oraz regulacje obwodu
- trójstopniowa regulacja 
  głębokości mocowania
- ochronniki słuchu dla optymalnej 
  ergonomii EN 352-1
- osłona twarzy z metalowej siatki zapewnia 
  ochronę oraz szerokie pole widzenia

- nowa technologia 
  Peltor Uvicator - wskaźnik 
  zużycia hełmu
SKŁAD ZESTAWU:
- kask G2000
- siatkowa osłona twarzy 
  V4C ze stali nierdzewnej
- ochrona słuchu H31
- osłona karku

- skóra kozia licowana
- część chwytna wykonana z jednego 
  kawałka skóry, co zwiększa 
  ich wytrzymałość i odporność 
  na przetarcia
- łączenia pomiędzy palcami 
  oraz lamówką wykonana 
z fluorescencyjnej tkaniny w kolorze żółtym
- wierzch wykonany z rozciągliwej tkaniny

- skóra kozia licowana
- część chwytna wykonana z jednego 
  kawałka skóry, co zwiększa 
  ich wytrzymałość i odporność 
  na przetarcia
- podszewka ocieplana tkaniną 
  Tihinsulate zapewniającą doskonałą 
  izolację od zimna

- rękawice dziane z powłoką Grip-Gitter
- odporny na ślizganie chwyt również
  w wilgotnych warunkach
- skład: 70%nylonu, 30% poliestru
- siatka wzmacniająca z tworzywa 
  sztucznego

Norma: EN-420, EN 388 kat. 2

Normy: EN 397, EN 352-3, EN 1731
Atesty bezpieczeństwa: KWF test

- gumowe noski 
  i zakończenia zauszników
- ochrona oczu i brwi
- parametr VLT 
  (przepuszczalność światła) 91,2%

- powłoka Anti-Scatch 
  zapobiega zaparowywaniu
- wykonane z poliwęglanu
- parametr VLT 
  (przepuszczalność światła) 10,8%

- chronią przed szkodliwymi 
  promieniami UV400
- podbijają kontrast
- parametr VLT 
  (przepuszczalność światła) 86%
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48. Zestaw ochronny z siatką metalową 

49. Hełm ochronny

50. Hełm ochronny PELTOR G3000 SOLARIS

51. Zatyczki do uszu

52. Ochronniki słuchu na kabłąku

53. Ochronniki słuchu PELTOR OPTIME

54. Ochronniki słuchu PELTOR OPTIME III

55. Ochronniki słuchu PELTOR PROTAC II

56. Ochronniki słuchu PELTOR LITECOM

57. Buty ochronne skórzane dla pilarza 
WOODSMAN

58. Buty XTREME ONE klasa 154. Ochronniki słuchu PELTOR OPTIME II

- przeznaczony dla zawodowców
- regulowana osłona twarzy 
  z ochroną słuchu
- wartość tłumienia 30 dB
- osłona twarzy zgodna 
  z EN 166 oraz EN1731

- wykonany z tworzywa HDPE
- wieźba plastikowa z tekstylnym 
  napotnikiem, dopasowuję 
  się do kształtu głowy
- uniwersalne otwory po bokach, 
  w którym można zamocować nauszniki
- zapewnia ochronę przed spadającymi  
  obiektami zgodnie z normą EN 397

- wykonany z tworzywa ABS
- system wentylacji 
  oraz szerokie pole widzenia
- odporny na działanie niskiej 
  temperatury (-30°C) i kontakt  
  z odpryskami stopionego metalu (MM)
- sensor przypominający o wymianie kasku

- elastyczne
- zapewniają bardzo dobrą ochronę 
  przy wysokim komforcie
- nie kolidują z innymi środkami 
  ochrony pracy

- wysuwane osłony tłumiące
- zwarta konstrukcja, łatwa 
  w przenoszeniu
- łatwa regulacja kabłąka

- wygłuszenie: SNR=27 dB
- przeznaczone do ochrony 
  przed umiarkowanym poziomem hałasu
- szerokie, wygodne pierścienie 
  uszczelniające
- pałąk wykonany ze stalowej sprężyny 
  dociskowej nieulegająca deformacji
- bezstopniowa regulacja ułatwia dokładne dopasowanie 
  do kształtu głowy
- zgodne z normą EN 352-1

- wygłuszenie: SNR=35 dB
- przeznaczone do ochrony przed 
  bardzo dużym poziomem hałasu
- podwójna obudowa minimalizuje
  rezonans w obudowie uchwytu, 
  co umożliwia tłumienie dźwięków 
  o wysokich częstotliwościach 
  jednocześnie umożliwia zrozumienie 
  mowy wydawanych poleceń
- akustyczne połączenie między wewnętrzną 
  przestrzenią i przestrzenią pomiędzy obudowami 
  zapewnia tłumienie przy niskich częstotliwościach
- zgodne z normą EN 352-1

- wygłuszenie: SNR=32 dB
- aktywne ochronniki słuchu  
  automatycznie reagujące na hałas
- przy braku hałasu zapewnia czysty 
  dźwięk oraz płynne działanie 
  elektroniki w momencie tłumienia hałasu 
- dużo miejsca dla uszu
- zgodne z normą EN 352-1, EN 352-4 
  oraz EN352-6

- wygłuszenie: SNR=31 dB
- wbudowany moduł komunikacji 
  dwukierunkowej 
- komunikacja na 8 kanałach 
  w paśmie PMR 446 Mhz
- 38 podkanałów umożliwiającym 
 kilku grupom użytkowników indywidualnie
- porozumiewanie się przy użyciu tego 
  samego kanału bez odsłuchu pozostałych grup
- komunikaty głosowe w słuchawce, informacje 
  o parametrach sprzętu  
- zgodne z normą EN 352-1

- stalowy podnosek
- wkładka przeciwprzepięciowa klasa 1
- odporne na temperaturę 
  do +300°C (czas kontaktu 1 minuta)
- sprawdzone zgodnie  
  z EN ISO 17249:2004, EN 381 klasa1
- antyelektrostatyczna podeszwa nitrylowa
- podeszwa odporna na przebicia
- wodoodporne

- wodoodporna skóra o gr. 2,4mm
- wkładka antyprzepięciowa 1 klasy
  (prędkość łańcucha 20m/s)
- antypoślizgowa i antyprzebiciowa 
  podeszwa
- stalowy podnosek
- wysokość cholewki 23 cm
- rozmiary 40-47

- wygłuszenie: SNR=31 dB
- przeznaczone do ochrony przed dużym 
  poziomem hałasu, w tym dźwięków 
  o niskich częstotliwościach
- pierścienie uszczelniające zostały 
  wyposażone w kanaliki wentylacyjne
  i pokryte miękką i higieniczną folią
- zgodne z normą EN 352-1

Norma: 
EN 351-1, CE
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59. Buty FOREST TECH klasa 2

60. Buty XTREM TWO klasa 2

61. Buty XTREM TWO klasa 2

62. Buty ochronne OREGON FIORDLAND

63. Buty ochronne skórzane letnie

65. Buty ochronne skórzane ocieplane

64. Buty ochronne skórzane PROFI

66. Buty ochronne skórzane PROFIMAX

67. Buty ochronne gumowe dla pilarza

68. Ocieplacz filcowy do butwów

67. Buty ochronne gumowe dla pilarza
OREGON YUKON II

69. Buty filcowe PVC

- wodoodporna, garbowana 
  skóra o gr. 2,2 mm
- wkładka antyprzepięciowa 2 klasy
  (prędkość łańcucha 24 m/s)
- antypoślizgowa i antyprzebiciowa 
  podeszwa
- stalowy podnosek
- wysokość cholewki 23 cm
- rozmiary 40-47

- wodoodporna, skóra o gr. 2,4 mm
- wkładka antyprzepięciowa 2 klasy
  (prędkość łańcucha 24 m/s)
- antypoślizgowa i antyprzebiciowa 
  podeszwa
- stalowy podnosek
- wysokość cholewki 27 cm
- rozmiary 40-47

- wodoodporna, garbowana 
  skóra o gr. 2,4 mm
- wkładka antyprzepięciowa 2 klasy
  (prędkość łańcucha 24 m/s)
- antypoślizgowa i antyprzebiciowa 
  podeszwa
- stalowy podnosek
- wysokość cholewki 25 cm
- rozmiary 40-47

- wysokiej jakości, oddychająca, impregnowana 
  skóra nubukowa, wodoodporna (WR)
- ergonomiczna wyściółka 
  w obszarze kostki zapewniająca 
  komfort i lekkie oparcie
- stalowa płytka w podeszwie 
  zabezpieczająca przed przebiciem 
  przez ostre przedmioty
- oddychająca wkładka 
  o anatomicznym kształcie, 
  wyjmowana i nadająca 
  się do prania
- zapewnia amortyzację, odprężenie i komfort 
  jednocześnie odprowadzając wilgoć
- podwójne szwy zapewniają większa wytrzymałość
- klasa 2 (24 m/s)

- cholewka: czarna skóra typu „buffalo”
- podeszwa: wykonana 
  z PU łączona z cholewką 
  metodą bezpośredniego 
  wtrysku
- olejo i benzynoodporna
- antypoślizgowe 
  i antyelektrostatyczne
- stalowy podnosek, kategoria S1

- cholewka: czarna skóra typu „buffalo”
- wewnątrz ocieplenie
- podeszwa: wykonana z PU łączona 
  z cholewką metodą bezpośredniego 
  wtrysku
- stalowy podnosek

- skóra naturalna, wodoodporna
- wyściółka: przewiewna tkanina 
  wchłaniająca pot
- wkładka: wymienna, 
  antystatyczna, pokryta tkaniną
- podeszwa: poliuretan
- stalowy podnosek i stalowa wkładka w podeszwie
- spełniają normę EN 20345

- pokrycie: wodoodporna, naturalna skóra
- wyściółka wykonana 
  z ekologicznej skóry
- elastyczna podeszwa 
  wykonana z poliuretanu
- wzmocniony, stalowy nosek buta
- stalowa wkładka w podeszwie

- stalowy podnosek
- ochrona przed przepięciem
  klasa 2 (24 m/s)
- posiada atest KWF
- sznurowana górna osłona 
- zgodne z EN 345-2 SB 
  / EN ISO 17 249:2004

- antypoślizgowa podeszwa
- stalowy podnosek
- pięta amortyzująca drgania
- karbowany napiętek
- ochrona przed przepięciem
  klasa 2 CE i FPA
- sznurowane z tyłu

- buty typu kozak, filce sięgające 
  pod kolano
- wykonane z wysokiej jakości 
  PVC z dodatkowym wkładem 
  filcowym oraz wkładką
- podeszwa urzeźbiona, dzięki czemu 
  gwarantuje lepszą przyczepność
- spełniają wymagania normy EN 20347

- doskonałe uzupełnienie butów gumowych, 
  zwłaszcza w okresie zimowym



PHU MAL-OIL
82-200 Malbork

ul. Karola Chodkiewicza 5/25
NIP 579-199-87-17

Polska

tel./fax +48 55 273 33 00
e-mail: zamowienia@mal-oil.com

handlowy@mal-oil.com
biuro@mal-oil.com
www.mal-oil.com 
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