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Nagyobb mennyiség esetén kérje egyedi árajánlatunkat!



LATEX EBRULI „M”-es VIZSGÁLÓ KESZTYŰ
Púderezett
Fehér

Méretek:
Csak „M”-es méretben

Ár:

Nettó 30 Ft/db
3000 Ft/doboz (100db)

Kedvezmény:
5 doboztól: nettó 29 Ft/db
10 doboztól: nettó 28 Ft/db



LATEX BEYBI „S és L” VIZSGÁLÓ KESZTYŰ
Púderezett
Fehér

Méretek:
Csak „S” „L” „XL” méretben
Ár: Nettó 36 Ft/db
3600 Ft+ÁFA/doboz ;         36 Ft nettó /db
3400 Ft+ÁFA/50 doboztól ;34 Ft nettó/db
3200 Ft+ÁFA/100doboztól;32 Ft nettó/db
3000 Ft+ÁFA/200 doboztól 30 Ft nettó/db



LATEX MERCATOR VIZSGÁLÓ KESZTYŰ
Púderezett 
Fehér vagy kék – raktárkészlettől  függően

Méretek:
S-M-L
XS és XL nehezen beszerezhető
Nettó 36 Ft/db

3600 Ft+ÁFA/doboz ;      36 Ft nettó /db
3400 Ft+ÁFA/50 doboztól ;  34 Ft nettó/db
3200 Ft+ÁFA/100doboztól;  32 Ft nettó/db
30000 Ft+ÁFA/200 doboztól 30 Ft nettó/db

Nagyobb mennyiség esetén 
kérje egyedi árajánlatunkat!



NITRIL VIZSGÁLÓ KESZTYŰ
Méretek:
S-M-L-XL
XS csak gyűjtőcsomagolásonként – 15 doboz 
Aktuális készleteknek megfelelően
többféle márka elérhető
Ár:

Nettó 41 Ft/db
4100 Ft/doboz (100db)

3900 Ft+ÁFA/10 doboztól ; 39 Ft nettó/db
3800 Ft+ÁFA/100 doboztól; 38 Ft nettó/db
3700 Ft+ÁFA/200 doboztól; 37 Ft nettó/db 

Nagyobb mennyiség esetén 
kérje egyedi árajánlatunkat!



VINYL VÉDŐKESZTYŰ

Méretek:
S- M-L-XL

Márka:
Aktuális készleteknek megfelelően
többféle márka elérhető

Ár:
3400 Ft+ÁFA/ doboz ;          34 Ft nettó /db
3200 Ft+ÁFA/50 doboztól ; 32 Ft nettó/db
3000 Ft+ÁFA/100 doboztól; 30 Ft nettó/db
2800 Ft+ÁFA/200 doboztól; 28 Ft nettó/db



VÉDŐKESZTYŰ KISOKOS 

TÍPUS ELŐNY HÁTRÁNY

LATEX Jó tapintást biztosít
Kényelmes, jól kézre simul
Ellenálló fizikai behatásokra

Allergizálhat
Kémiai anyagoknak kevésbé áll ellen

NITRIL Latex-mentes, anti-allergén
Jó tapintást biztosít
Ellenálló fizikai behatásokra

Drágább
Biológiailag nem lebomló

VINYL Latex-mentes
Olcsóbb

Kevésbé simul a kézre
Könnyen szakad, lyukad



Latex kesztyűk

Az eldobható latex kesztyűkkel az élet számos területén találkozhatunk, kezdve az egészségüggyel, a tetoválószalonokon és 
élelmiszer üzleteken át, az idősgondozásig. A latex kesztyűk puhák és kényelmesek, emellett nagyfokú védelmet 
biztosítanak, így orvosi kesztyűnek is kiválóak. A latex kesztyűk óvnak a bőrön lévő mikroorganizmusok terjedésétől, de a 
vérben lévő kórokozóktól is, illetve a vegyi anyagoktól szintén. Púderes és púdermentes változatban kaphatóak.
A latex az ázsiai kaucsukfából készülő gumi, amit különböző vegyi anyagokkal (pl.klór) tovább lágyítanak. 
A latex kesztyűk finom anyaga lehetővé teszi a jó tapintást, a könnyű fogást, az ujjak mozgását. Nem véletlen, hogy számos 
területen használják ezeket a védőkesztyűket. Érdemes tudni róluk, hogy ellenállóak a savakkal, lúgokkal és a 
formaldehiddel szemben is, illetve egy sor vegyi anyaggal szemben, ezen felül szakítószilárdságú is jó, nehezebben 
lyukadnak ki pl.mint a szintén népszerű vinil kesztyűk . 

Az első számú orvosi kesztyűk, vizsgálatokkor, műtétekkor elengedhetetlenek.
Az élelmiszeriparban és vendéglátásban dolgozók számára is előnyös a latex kesztyű viselete. Egyrészt a kórokozók miatt, 
másrészt a higiéniai szabályok betartásához állandóan kezet kell mosniuk, kemikáliákkal érintkeznek, ami a saját bőrükre 
elég ártalmas hosszú távon.
A latex kesztyűk ott vannak az iparban is, például a gépgyártásban. Akik autókkal, alkatrészekkel dolgoznak, azok számos 
vegyi anyaggal érintkeznek munkájuk során. A kesztyű megvédi őket ezektől is.

Arra érzékenyeknél allergiát válthatnak ki.

https://salus.hu/termekkategoria/gumikesztyu/vinyl-kesztyu/
https://salus.hu/magazin/orvosi-kesztyu/


Az eldobható nitril kesztyűk kedvelt orvosi kesztyűk, mert ellenállóak a kopással szemben, védenek a kemikáliáktól, 
nehezebb őket kilyukasztani, és szemben a latexszel, nem váltanak ki allergiás reakciót. Az eldobható kesztyűk között az 
egyik legerősebb típus, viszont kevésbé idomul úgy használója kézfejéhez, mint a latex. Előfordulnak púderes és 
púdermentes változatban is, felhúzni rendkívül egyszerű őket, mert alacsony a súrlódási ellenállásuk.

A nitril kesztyűk előnyös tulajdonságai
A nitril egy szintetikus gumi (nitril-butadién-kaucsuk), mely erős és vastag. Kiválóan alkalmas egészségügyi alkalmazásra, 
védelmet nyújt a vérrel és egyéb testnedvekkel szemben, de olyan speciális esetekben is alkalmazható, mint a kemoterápiás 
szerekkel vagy hormonkezeléseknél hormonkrémekkel való érintkezés.
Nagy előnyük a rugalmasságuk és oldószerállóságuk, például savakkal, vegyi anyagokkal, olajos származékokkal szemben.

A nitril kesztyűk felhasználási területei
Ezek a kesztyűk is, csak úgy, mint a latex kesztyűk, széles körben elterjedt orvosi kesztyűk, de kiválóan alkalmasak 
vegyiparban dolgozók számára is, vagy a gépgyártáshoz. A latexszel ellentétben nem adnak akkora teret a kézügyességnek, 
ezért tetováló szalonokban nem feltétlenül előnyösek.
A nitril kesztyű megóvja viselőjét a káros mikroorganizmusoktól, a nedvekben fellelhető kórokozóktól, a vegyszerektől, 
kémia készítményektől, és a gépgyártásban felhasznált erős szerektől is.
A nitril nagyon ellenálló anyag, ennek ellenére túl erős fény és hő hatásnak nem szabad kitenni, mert veszít a minőségéből. 

A nitril kesztyű ajánlott azoknak, akiknél 
a latex anyag allergiát vagy érzékenységet vált ki.

Nitril kesztyűk

https://salus.hu/termekkategoria/gumikesztyu/latex-kesztyu/
https://salus.hu/magazin/orvosi-kesztyu/


Vinyl kesztyűk

Az eldobható vinyl kesztyűkkel elsősorban ott találkozhatunk, ahol alacsony kockázatú védelem is elég. A vinyl ugyanis, bár 
az egyik legolcsóbb alternatíva, a latexhez és nitrilhez képest gyengébb védelmet nyújt. A műanyag kesztyűk használatosak 
az élelmiszeriparban, egészségügyben, otthon pedig takarításhoz, kozmetikai eljárásokhoz (pl. hajfestés).

A vinyl nem más, mint a PVC (polivinyl-klorid), tehát műanyag, amit vegyszerekkel tovább kezelnek, hogy lágy és kényelmes 
legyen. Mivel nem nyújt erős biológiai védelmet, ezért orvoslásban nem használatos, viszont az egészségügyben pl. 
vizsgálatra, betegápolásra bevethető. Bár lágyítják őket, kényelmük elmarad a nitrilétől, a kézügyességet igénylő munkákhoz 
nem jó választás. Nem bomlanak le, így nem túl környezetbarátak. Viszont kedvező árúak és nem váltanak ki allergiát sem, 
ezért bizonyos fázisokban, munkafolyamatokhoz elsőrangúak.

A vinyl tehát alacsony kockázatú munkavégzéshez jó választás, hogy elszigetelje viselőjét, és adjon egy alapfokú védelmet, 
pl.ne száradjon ki a kéz, ne érintkezzen az érzékeny bőr még a mosogatószerrel sem.
Egészségügyben kockázatmentes vizsgálatoknál, beteghordásnál stb. alkalmazzák őket.
Jók élelmiszerek, italok kezelésre is. Hasznunkra lehet a takarítás során, mosogatásnál, hajfestésnél.
Vinyl kesztyűkben érdemes a portalanítást végezni, vagy az olajos szennyeződést elkerülni tankolásnál a benzinkúton.
A vinyl forró víz alatt sem deformálódik, hideg víz esetén pedig megóv a nedvességtől.
Belsejét általában púderezik, így nem izzadunk bele, és könnyen felvehetőek.

Kedvező árú, nem allergizál.

https://salus.hu/termekkategoria/gumikesztyu/nitril-kesztyu-pudermentes/

