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HARNESSES 
SZELKI 

ROPE GRABS 
URZĄDZENIA SAMOZACISKOWE

RETRACTABLE FALL ARRESTERS
URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

DESCENDERS AND EVACUATION SYSTEMS 
PRZYRZĄDY ZJAZDOWE I EWAKUACYJNE

HEIGHT HELMETS  
KASKI DO PRAC NA WYSOKOŚCI

LIFELINES
LINIE ASEKURACYJNE

SPECIAL ENVIRONMENTS
PRODUKTY SPECJALISTYCZNE
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LANYARDS AND ENERGY ABSORBERS 
LINY I AMORTYZATORY

CONNECTORS
ZATRZAŚNIKI

ANCHORAGE DEVICES AND CONFINED SPACES
URZĄDZENIA KOTWICZĄCE I OGRANICZONA PRZEZTRZEŃ

ACCESORIES
AKCESORIA
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GAS DETECTION
DETEKTORY GAZU

DISPOSABLE GARMENTS
ODZIEŻ JEDNORAZOWA

SLINGS
ZAWIESIA I PASY TRANSPORTOWE

FACE PROTECTION
OCHRONA TWARZY

EYE PROTECTION
OCHRONA OCZU

HEARING PROTECTION
OCHRONA SŁUCHU

RESPIRATORY PROTECTION
OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH

GENERAL 
CATALOGUE

KATALOG 
GŁÓWNY
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ENG. Irudek is an independent family 
business founded in Tolosa – The Basque 
Country – in 1990 with the aim of “creating 
innovative and high quality safety products 
available to all.” We manufacture products 
that are known for their innovative design 
and maximum comfort. Irudek follows the 
ISO 9001:2015 Quality System certified 
by TÜV SÜD Management Service, which 
endorses our processes. 

From that motto, Irudek has become one 
of the biggest  manufacturers of fall safety 
products that prevent from falls from a 
height, lifelines and other work risks, being 
one of the leading companies in fall safety 
sector.
Currently, Irudek Group runs two own-brands.

Irudek: Fall arrest protection against falls at 
height and lifelines
Irudek Protection: Head, respiratory and body 
protection.

Present in over 30 countries, Irudek is 
expanding its presence all around the world 
with a VISION to become a globally recog-
nized brand. Irudek Group consists of Irudek 

We protect people from falls 
froma height.
Chronimy ludzi przed 
upadkami z wysokości.

“

Spain (Headquarters), Irudek Italy, Irudek In-
dia and Irudek Brazil. We also have business 
offices in Portugal, Poland, United Kingdom 
and Colombia. 

The VALUES of Irudek are commitment, 
quality, excellence, honesty and responsi-
bility for the future.

PL. Irudek to niezależna firma rodzinna 
założona w Tolosa - Kraju Basków -  w 1990 r. 
Misją firmy jest  “tworzenie innowacyjnych 
produktów zapewniających bezpieczeństwo 
dla każdego”. Produkowane przez nas wyroby 
wyróżniają się innowacyjnym designem, 
uznaną jakością i maksymalnym komfortem 
użytkowania. Irudek posiada system jakości 
ISO 9001: 2015 certyfikowany przez TÜV 
SÜD Management Service, który wspiera 
nasze procesy.

Dzięki tym założeniom,  Irudek stał się jed-
nym z największych producentów systemów 
chroniącym przed upadkiem z wysokości, 
linii życia, oraz innych produktów chronią-
cych przed zagrożeniami zawodowymi, 
stając się jednym z liderów w branży. 

Obecnie, Irudek Group posiada dwie marki 
własne:
Irudek: ochrona przed upadkiem  z wysokości 
oraz linii życia
Irudek Protection: ochrona głowy, układu 
oddechowego i ciała

Dzięki obecności w ponad 30 krajach, Irudek 
rozszerza swoją obecność na całym świecie.
WIZJĄ firmy jest  stać się globalną, rozpoznawalną 
marką. 

Obecnie Grupę Irudek tworzą firmy Irudek 
Hiszpania (Centrala), Irudek Włochy, Irudek 
India oraz Irudek Brazylia. Mamy także biura 
handlowe w Portugalii, Polsce, Wielkiej Bry-
tanii oraz Kolumbii.

WARTOŚCIAMI nadrzędnymi dla firmy  Irudek 
to zaangażowanie, jakość, doskonałość, 
uczciwość oraz odpowiedzialność.
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>>> OUR 
CERTIFICATIONS
NASZE CERTYFIKATY

ENG. Innovation and development of products have been constant since our creation, 
having an R+D+i department that provides a wide range of products that are known for 
their design, quality, ergonomics, comfort and adaptation to our customers’ needs; com-
plying with the strictest European, Brazilian and American Norms.

PL. Innowacyjność i opracowywanie nowych produktów są od powstania firmy stałym 
elementem naszych działań będąc domeną naszego działu B + R + I, dzięki któremu 
oferujemy szeroką gamę produktów wyróżniających się formą, jakością, ergonomią, kom-
fortem oraz dostosowaniem się do ciągle zmieniających się potrzeb naszych klientów, a 
jednocześnie spełniających wymagania najbardziej rygorystycznych norm europejskich, 
brazylijskich oraz amerykańskich.

EUROPEAN NORMS
NORMY EUROPEJSKIE

BRAZILIAN NORMS NBR
NORMY BRAZYLIJSKIE  NBR

AMERICAN NORMS
NORMY AMERYKAŃSKIE

CORPORATE 
SUBSIDIARIES AND 
OFFICES
BIURA ORAZ 
ODDZIAŁY 
KORPORACJI

CORPORATE SUBSIDIARIES
FILIE KORPORACYJNE
-

PORTUGAL

COLOMBIA

BRASIL

ESPAÑA

UK

ITALIA

POLSKA

INDIA

“MANUFACTURING QUALITY AND INNOVATIVE 
DESIGN PRODUCTS FOR ALL USERS SINCE 1990”.

“PRODUKUJEMY WYROBY O INNOWACYJNYM DESIGNIE 
I JAKOŚCI, DEDYKOWANYCH DLA WSZYSTKICH 

UŻYTKOWNIKÓW JUŻ OD 1990 ROKU”.
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ENG. LIFETIME

The lifetime of IRUDEK fall safety protection 
equipment against falls from a height is 11 
years (1 year storage and 10 years in use 
since manufacturing date for textile equip-
ment and unlimited for metallic equipment.

The following factors may reduce the lifes-
pan of a product: intensive use, contact with 
chemical substances, very aggressive en-
vironments, exposure to extreme tempera-
tures, exposure to UV rays, abrasion, cuts, 
hard impacts, or bad use or maintenance.

PL. ŻYWOTNOŚĆ

Żywotność sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości firmy IRUDEK wynosi 
11 lat (1 rok magazynowania oraz 10 lat 
użytkowania) od daty produkcji dla wyrobów 
tekstylnych i nieograniczona dla wyrobów z 
metalu.

Następujące czynniki mogą zmniejszyć 
żywotność wyrobu: intensywne użytkow-
anie, kontakt z substancjami chemicznymi, 
zwłaszcza żrącymi, oddziaływanie skrajnych 
temperatur, narażenie na oddziaływanie 
promieniowania ultrafioletowego, ścieranie, 
przecięcia, silne uderzenia lub niewłaściwe 
użytkowanie, bądź niewłaściwa konserwacja.

STORAGE TIME
CZAS MAGAZYNOWANIA:

1 YEAR / ROK
 +

USE TIME
OKRES UŻYTKOWANIA

10 YEARS / LAT
 =

LIFETIME
ŻYWOTNOŚĆ:

11 YEARS /LAT

ENG. WARRANTY

Products manufactured by Irudek have a 
two-year warranty from the date of sale 
against any manufacturing defect.

PL. GWARANCJA

Na swoje wyroby firma Irudek udziela 
dwuletniej gwarancji na wszelkie wady 
fabryczne, rozpoczynającą się od daty ich 
sprzedaży.

>>> PRODUCTS 
MANUFACTURED 
BY IRUDEK HAVE A 
2-YEAR WARRANTY 
AGAINST ANY 
MANUFACTURING 
DEFECT.

>>> NA SWOJE 
WYROBY FIRMA 
IRUDEK UDZIELA 
DWULETNIĄ 
GWARANCJĘ OD 
WSZELKICH WAD 
FABRYCZNYCH, 
ROZPOCZYNAJĄCĄ 
SIĘ OD DATY ICH 
SPRZEDAŻY.

IRUDEK WARRANTY
GWARANCJA IRUDEK

ENG. PERIODICAL INSPECTIONS

Despite the recommended lifetime, fall safe-
ty equipment must be inspected periodically, 
at least every 12 months, from first date of 
use. Products should be inspected by the 
manufacturer or a person trained and autho-
rized by the manufacturer, as stated in the 
Norm EN 365 (fall safety PPEs: General re-
quirements for user manuals, maintenance, 
periodical inspection, repairs, marking  and 
packaging).

All elements of the equipment must be 
inspected with care so that the importance 
of the faults can be identified and assessed, 
and therefore, start all the corresponding 
corrective actions, following the procedures 
established by the manufacturer. 
The annual compulsory inspection will de-
termine when the product is no longer safe 
to use. 

The safety of the user depends on the con-
tinuous effectiveness and durability of the 
equipment.

PL. PRZEGLADY OKRESOWE

Pomimo zalecanej żywotności sprzętu 
chroniącego przed upadkiem z wysokości, 
co najmniej raz na 12 miesięcy począwszy 
od daty pierwszego użytkowania, musi być 
wykonywana coroczna weryfikacja przydat-
ności do dalszego użytkowania.

Przeglądy okresowe może wykonać produ-
cent lub osoba przeszkolona i upoważniona 
przez producenta, zgodnie z normą EN 365 
(ŚOI   chroniące przed upadkiem z wysokoś-
ci: Ogólne wymagania dotyczące instrukcji 
użytkowania, konserwacji, okresowego prze-
glądu, naprawy, znakowania i pakowania).

Wszystkie elementy wyposażenia muszą być 
dokładnie sprawdzone, aby zidentyfikować 
i ocenić znaczenie wad oraz zainicjować 
odpowiednie działania naprawcze, ściśle 
przestrzegając procedur ustalonych przez 
producenta.

Obowiązkowy przegląd roczny określi, kiedy 
korzystanie z produktu przestanie być bez-
pieczne. Bezpieczeństwo użytkownika zależy 
od ciągłej skuteczności i trwałości sprzętu.
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FALL FACTORS
WSPÓŁCZYNNIKI UPADKU / ODPADNIĘCIA / 

FALL FACTOR 0 FALL FACTOR 1 FALL FACTOR 2

ENG. The free fall distance is the minimum vertical distance between the users feet and the 
first object the user would hit in case of fall (it is usually the floor, but it can also be a platform, 
a machine, etc.)

PL. Droga swobodnego upadku to minimalna niezbędna odległość pionowa od stóp użyt-
kownika do  pierwszego przedmiotu, z którym zderzyłby się w przypadku upadku (zazwyczaj z 
podłogą, ale może być z platformą, maszyną itp.).

HOW TO CALCULATE THE FALL DISTANCE?
JAK OBLICZYĆ ODLEGŁOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU?

Equipment length: x metres
Długość sprzętu: x metrów

Equipment fall arrest distance: x metres
Odległość potrzebna do zatrzymania spadania: x 
metrów

User height: x metres
Wysokość człowieka: x metrów

Safety distance: 1 metre
Margines bezpieczeństwa: 1 metr

10



Structures and ladders
STRUKTURY STAŁE - 
DRABINY

Roof and construction
POKRYCIA DACHÓW - 
BUDOWNICTWO

237

TWINBLOK

KARBOR 3,5H

TYPES OF WORK AND THEIR APPLICATIONS
RODZAJE PRAC – ZASTOSOWANIE SPRZĘTU
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Industrial maintenance
KONSERWACJA URZĄDZEŃ

KARBOR 6

PERT 10

PERT 1
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Confined space
OGRANICZONA 
PRZESTRZEŃ

TRIP 1

SEKURBLOK 20

TRN1

BOOMER
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BOA BLUE

BOA
RED

RED

D4

BOA BLUE

LIFT

ANKA

KROW

Rope access
DOSTĘP LINOWY

BOA

CLIMB
WCHODZENIE

DESCENT
ZJAZD
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Rescue
RATOWNICTWO

HAULERBINER

D4
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HARNESSES SZELKI

HARNESSES
SZELKI

ENG. FALL ARREST HARNESS EN361: equipped 
with metallic rings or textile rings marked as “A” or 
“A/2”. They can be located on the upper part of the 
back (dorsal) or at front (sternal). Its high resis-
tance makes them able to whithstand a fall.
PL. SZELKI BEZPIECZEŃSTWA EN 361: posiadają 
stalowe pierścienie zaczepowe lub tekstylne punkty 
zaczepowe oznakowane jako „A” lub jako „A/2”. 
Znajdują się w części grzbietowej lub piersiowej. 
Dzięki dużej wytrzymałości  skutecznie powstrzy-
mują spadanie.

ENG. WORK POSITIONING BELT EN358: equipped 
with 2 side rings with the purpose of work position-
ing or restraint. In case of fall, the fall arrest ring EN 
361 must  also be used.
PL. PAS DO PRACY W PODPARCIU EN358: wy-
posażony w 2 pierścienie boczne pozwalające na 
ustalanie pozycji lub do utrzymywania pozycji w 
trakcie pracy. Przy zagrożeniu upadkiem, konieczne 
jest również dodatkowo użycie pierścienia przeci-
wupadkowego EN 361.

ENG. SEAT HARNESS EN813: equipped with a 
ventral ring for suspension work. Designed to be 
used to hold the seated person while suspended.  
In addition to the line in the ring EN813, another in-
dependent line  must be used for fall arrest EN361.
PL. PAS DO PRACY W PODPARCIU I W POD-
WIESZENIU EN 813: wyposażony w pierścień 
zaczepowy brzuszny przeznaczony do prac w 
podwieszeniu. Służy do utrzymania osoby siedzącej 
podczas zawieszenia. Oprócz liny połączonej z 
pierścieniem EN813 należy użyć innej niezależnej 
liny do pierścienia zabezpieczającego przed upad-
kiem EN361.

ENG. RESCUE / EVACUATION HARNESS EN1497: 
harness designed to carry out completely vertical 
evacuations.
PL. SZELKI RATOWNICZE/EWAKUACYJNE 
EN1497: szelki zaprojektowane do wykonywania 
prac ewakuacyjnych w pionie.
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ENG. FALL ARREST EXTENSION BAND 
EN361
Integrated in the fall arrest ring on the back 
plate.

PL. TAŚMA PRZEDŁUŻAJĄCA ZACZEP 
TYLNY EN361
Zintegrowana z pierścieniem zaczepowym 
grzbietowym.

ENG. TWO COLOURS
Two colour straps to identify the difference 
between the upper and the lower parts in a fast, 
visual way.

PL. DWA KOLORY
Taśmy występują w dwóch kolorach dla 
łatwiejszego i szybszego odróżnienia części 
górnej od dolnej.

2

4

6

1

3

5

ENG. IDENTIFYING LABEL
Durable, avoids the print wearing out due to 
sunlight or water, assuring the durability of 
the print for longer.

PL. ETYKIETA IDENTYFIKACYJNA
Wytrzymała na tarcia, odporna na zużycie 
nadruku z powodu oddziaływania światła 
słonecznego i wody, zapewniając tym 
samym dłuższą trwałość.

2

4

1

KEY FEATURES
WŁAŚCIWOŚCI

ENG. METAL PARTS MADE OF STEEL
Made of steel with a special treatment for 
corrosion, achieved by 120-hour exposure to 
salt-spray, instead of the 72 hours required 
by standards.

PL. CZĘŚCI METALOWE ZE STALI
Wykonane ze stali. Obróbka antykorozyjna, 
wynik próby oddziaływania mgły solnej przez 
120 godzin, zamiast wymaganego przepisa-
mi okresu 72 godzin.

3

18



ENG. LIGHT PADDING
Light and comfortable, it provides an ideal 
fitting. Equipped with 3 tool-holder plastic 
rings.

a. Side anchorage rings EN358
Made of steel, to be connected with work 
positioning ropes, they enable the user to 
work comfortably and hands free.  

b. Ventral anchorage ring EN813
Made of steel, designed mainly to be used with 
descenders in vertical work. Available in LIGHT 
PLUS 11.

PL. PAS LIGHT
Lekki i wygodny, zapewnia idealne dopasowanie. 
Zawiera 3 plastikowe uchwyty na narzędzia.

a. BOCZNE PIERŚCIENIE ZACZEPOWE 
EN358
Wykonane ze stali, do połączenia z linami 
pozycjonującymi, pozwalają użytkowniko-
wi wygodnie pracować z obiema rękami 
wolnymi.

b. PIERŚCIEŃ ZACZEPOWY BRZUSZNY 
EN 813
wykonany ze stali, przeznaczony głównie 
do prac zjazdowych w pionie. Dostępny w 
modelu Light Plus 11.

ENG. EVACUATION BAND
Designed to conduct vertical evacuations. 
Ideal for confined spaces. Only available in 
Light Plus 14.

PL. TAŚMY DO PRZEPROWADZANIA 
EWAKUACJI
Przeznaczone do wykonywania ewakuacji w 
pionie. Idealne do prac w pomieszczeniach o 
ograniczonej przestrzeni. Dostępne jedynie 
w modelu Light Plus 14.

ENG. WEBBING END PROTECTION
Webbing ends are equipped with plastic pro-
tection, providing better holding while fitting 
and preventing the strap from sliding.

PL. ZABEZPIECZENIE ZAKOŃCZEŃ TAŚM
Końcówki taśm są wyposażone w plasti-
kowe zabezpieczenie, które zapewnia lepszy 
uchwyt w procesie dopasowania.

65
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LIGHT PLUS P1

EN 358

100404500010

UNIV.

0,58 kg

25

LIGHT PLUS 1 LIGHT PLUS 2

EN 361

100404500003

UNIV.

0,67 kg

25

EN 361

100404500016 100404500004 100404500014

S-M L-XL XXL-XXXXL

0,75 kg

25

20



LIGHT PLUS 4

EN 361, EN 358

100404500017 100404500005 100404500006

S-M L-XL XXL-XXXXL

1,2 kg

10

LIGHT PLUS 5 LIGHT PLUS 11

EN 361

100404500007

UNIV.

0,9 kg

20

EN 361, EN 358, EN 813

100404500008

UNIV.

2 kg

5
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LIGHT PLUS 14

ARALAR

EN 361, EN 1497

100404500012

UNIV.

1,4 kg

5

EN 361, EN 362, EN 355

100908300005

1,2 kg

10

22

FALL ARREST KITS 
ENG. These kits have been designed to be used in a 
simple, fast and safe way. They are fall arrest systems, 
and are therefore certified to be able to absorb the 
impact of a fall.

1 x harness / SZELKA LIGHT PLUS 1 

2 x connectors / ZATRZAŚNIKI 981

1 x absorber / AMORTYZATOR 361

1 x bag LIGHT / TORBA LIGHT



APENINOS MONT BLANC

EN 361, EN 362, EN 355

100908300014 100908300001 100908300015

S-M L-XL XXL-XXXL

1,6 kg

10

EN 361, EN 362, EN 355

100908600003

1,8 kg

10

23

ZESTAWY CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM
PL. Zestawy te zostały zaprojektowane do prostego, szybkiego i bezpiecznego użycia. 
Są to systemy zabezpieczające przed upadkiem, certyfikowane do absorbowania wstrząsów upadku.

1 x harness / SZELKA LIGHT PLUS 2 1 x harness / SZELKA LIGHT PLUS 5

2 x connectors / ZATRZAŚNIKI 981 2 x connectors / ZATRZAŚNIKI 981

1 x energy absorber / AMORTYZATOR 361 1 x energy absorber / AMORTYZATOR 361

1 x bag LIGHT / TORBA LIGHT 1 x bag LIGHT / TORBA LIGHT

HARNESSES SZELKI
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PIRINEOS LIGHT DOLOMITAS LIGHTHIMALAYA ECO

EN 358, EN 362, EN 354

100908400002

1,1 kg

20

EN 361, EN 362, EN 354

100908400008

1,1 kg

20

EN 361, EN 362, EN 354

100908400001

1,3 kg

20

RESTRAINT KITS
ZESTAWY OGRANICZAJĄCE PRZEMIESZCZANIE
ENG. These kits have been designed to be used in a simple, fast and safe way. They are certified to hold and 
restraint, being able to limit the work-field, avoiding risk of fall. They are not certified to absorb the impact of fall.

PL. Zestawy te zostały zaprojektowane do prostego, szybkiego i bezpiecznego użycia. Są to certyfikowane 
systemy ograniczające lub zatrzymujące, pozwalające ograniczyć obszar roboczy, unikając ryzyka upadku. Nie są 
certyfikowane do absorbowania skutków upadku.

1 x belt / PAS LIGHT PLUS P1

1 x lanyard / LINA ŁĄCZĄCA
 NEXION 150

1 x lanyard / LINA ŁĄCZĄCA
 NEXION 150

1 x lanyard / TAŚMA ŁĄCZĄCA
 1m 30100

1 x harness / SZELKA LIGHT PLUS 1
1 x belt / SZELKA LIGHT PLUS 1 without 
extension webbing 
BEZ TASMY PRZEDŁUZAJĄCEJ GRZBIETOWY 
PUNKT ZACZEPOWY

2 x connectors / ZATRZAŚNIKI 981 2 x connectors / ZATRZAŚNIKI 9812 x connectors / ZATRZAŚNIKI 981

1 x bag LIGHT / TORBA LIGHT 1 x bag LIGHT / TORBA LIGHT1 x bag LIGHT / TORBA LIGHT



EN 361, EN 362, EN 354

100908400010 100908400005 100908400011

S-M L-XL XXL-XXXL

1,4 kg

20

EN 361, EN 358, EN 362, EN 354

100908400012 100908400004 100908400013

S-M L-XL XXL-XXXL

2 kg

10

25

ROQUE NUBLO GORBEA TEIDE LIGHT

EN 361, EN 362, EN 354

100908700003

1,6 kg

20

1 x harness / SZELKA LIGHT PLUS 2 1 x harness / SZELKA LIGHT PLUS 5 1 x harness / SZELKA LIGHT PLUS 4

1 x lanyard / LINA ŁĄCZĄCA
 NEXION 150

1 x lanyard / LINA ŁĄCZĄCA
 NEXION 150

1 x lanyard / LINA ŁĄCZĄCA
 NEXION 150

2 x connectors / ZATRZAŚNIKI 981 2 x connectors / ZATRZAŚNIKI 981 2 x connectors / ZATRZAŚNIKI 981

1 x bag LIGHT / TORBA LIGHT 1 x bag LIGHT / TORBA LIGHT 1 x bag LIGHT / TORBA LIGHT
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ENG. FALL ARREST EXTENSION BAND 
EN361
Integrated in the fall arrest ring on the back 
plate. Except for Expert Pro 300.

PL. TAŚMA PRZEDŁUŻAJĄCA ZACZEP 
TYLNY EN361
Zintegrowana z pierścieniem zaczepowym 
grzbietowym. Nie dotyczy modelu Expert Pro 
300.

ENG. K-EASY AUTOMATIC BUCKLES
Made of steel, they are our automatic quick 
release buckles. They enable much faster 
fitting compared to the conventional manual 
buckles. Equipped with closing indicator. 
Except for Expert Pro 50 and 100.

PL. KLAMRY AUTOMATYCZNE K-EASY
Wykonane ze stali, zapewniają automaty-
czną regulację. Dzięki temu regulacja jest 
znacznie szybsza niż w przypadku sprzączek 
standardowych. Posiadają wskaźnik zam-
knięcia. Za wyjątkiem Expert Pro 50 i 100.

2

5

4

1

3

10

6

7

8

2

4

1

ENG. PROTECTED IDENTIFYING LABEL
Durable, avoids the print wearing out, due 
to sunlight or water, assuring thus the dura-
bility of the print for longer. Equipped with a 
Velcro protector which avoids abrasion and 
direct contact with sunlight.

PL. ETYKIETA IDENTYFIKACYJNA Z OS-
ŁONĄ
Wytrzymała, zabezpieczona osłoną, aby 
zapobiec zużyciu nadruku z powodu 
oddziaływania światła słonecznego i wody, 
zapewniając tym samym dłuższą trwałość 
etykiety. Osłona z rzepy, chroniąca przed 
zarysowaniami oraz bezpośrednim kontakcie 
ze światłem.

ENG. BLACK STEEL BUCKLES
Special treatment for corrosion, achieved by 
120-hour exposure to salt-spray, instead of 
the 72 hours required by the standards.

PL. KLAMRY REGULACYJNE ZE STALI, 
CZARNE
Obróbka antykorozyjna, wynik próby odd-
ziaływania mgły solnej przez 120 godzin, 
zamiast wymaganego przepisami okresu 72 
godzin.

3

KEY FEATURES
WŁAŚCIWOŚCI

26



ENG. FOLDED SHOULDER STRAPS
They avo id abrasion between webbing end 
and neck. Only available in Expert Pro 300.

PL. TAŚMY RAMIENNE ZWIJANE
Zapobiegają otarciu szyi przez końcówki taśm. 
Dostępne tylko w modelu Expert Pro 300.

ENG. RUCKSACK IRUSACK 10
Supplied together with the harness, for its 
watertight storage, avoiding humidity and 
dirtiness.

PL. TORBA IRUSACK 10
Dostarczana razem z szelkami, dla właści-
wego przechowywania uprzęży, chroni przed 
wilgocią i brudem.

ENG. CHEST ASCENDER STRAP
The Expert Pro 300 model is equipped with a 
strap  to add a Irudek Krow chest ascender. 

PL. TAŚMA DO PODPIĘCIA URZĄDZENIA 
ZACISKOWEGO
Model Expert Pro 300 posiada taśmę 
do podłączenia urządzenia zaciskowego 
brzusznego Irudek Krow.

ENG. EXPERT 3D 180º BELT
Belt including technically designed 3D parts 
for complete comfort. Equipped with 3 mate-
rial-carrying textile rings and two tool-holder 
straps.

a. ANCHORAGE SIDE RINGS EN358
Rotating 180º belt, adapting its position to 
the user’s turns. Made of forged aluminium, 
to be connected with work positioning ropes, 
they enable the user to work comfortably 
and hands free. (Available in Expert Pro 100 
and Expert Pro 200).

b. VENTRAL ANCHORING RING EN813
Made of forged aluminium, designed mainly 
to be used with descenders in vertical rope 
access works. 

PL. PASEK EXPERT 3D 180º
Pasek z częściami 3D technicznie zapro-
jektowanymi dla pełnego komfortu. Zawiera 
trzy pierścienie tekstylne oraz dwie taśmy na 
narzędzia.

a. BOCZNE PIERŚCIENIE ZACZEPOWE 
EN358
Obracają się na pasie pod kątem 180º, 
dostosowując swoje położenie do ruchów 
obrotowych  pracownika. Wykonane z kutego 
aluminium, do połączenia z linami pozycjonu-
jącymi, pozwalają użytkownikowi wygodnie 
pracować z obiema rękami. (Dostępne w 
Expert Pro 100 i Expert Pro 200).

b. PIERŚCIEŃ ZACZEPOWY BRZUSZNY 
EN813
Wykonany z kutego aluminium, przeznac-
zony głównie do stosowania w pracach 
zjazdowych w pionie.

ENG. ANTI-SLIP SYSTEM
Exclusive webbing-end adjustment system. 
Due to the new silicon part, it is possible to 
extract the strap so that it can be adjusted 
effortlessly and then introduced and rolled 
with our Velcro leaving no straps hanging. 

PL. SYSTEM ANTISLIP
Unikalny system regulacji końców taśm. 
Dzięki nowym silikonowym szlufkom można 
zdjąć taśmę, aby bez wysiłku ją wyregulować, 
a następnie ponownie zwinąć za pomocą 
rzepu, dzięki czemu końcówki taśm nie 
zwisają. 

ENG. LEG-BACK STRAPS
The user can adjust the height of the leg 
straps depending on the type of work. Only 
available in Expert Pro 300.

PL. PASY UDOWE TYLNE
Użytkownik może regulować wysokość 
pasów udowych w zależności od wykony-
wanej pracy. Dostępne tylko w Expert Pro 
300.

9

6

8

5 7
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EXPERT PRO 50 EXPERT PRO 55 EXPERT PRO 100

EN 361

100403400015 100403400016

S-M L-XXL

1,3 kg

5

EN 361

10040340027 10040340028

S-M L-XXL

1,5 kg

5

EN 361, EN 358

100403400002 100403400001

S-M L-XXL

2 kg

5

K-EASY

28



EXPERT PRO 200 EXPERT PRO 300

EN 361, EN 358

100403400004 100403400003

S-M L-XXL

2,2 kg

5

EN 361, EN 358, EN 813

100403400021 100403400022

S-M L-XXL

2,5 kg

5

KIT KROW
Optional. OPCJA
101102200002

K-EASY K-EASY
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43

1

ENG. DORSAL AND FRONTAL FALL 
ARREST EN361
Both fall arrest rings are blue in colour, so 
that fall arrest rings marked “A” can be iden-
tified easily.

PL. PIERŚCIENIE ZACZEPOWE PIERSIOWE 
I GRZBIETOWE EN361
Występują w  kolorze niebieskim, umożliwia-
jąc szybką identyfikację. Oznaczone literą „A”. 

1

3

5

8

2

4

6

7

9

KEY FEATURES
WŁAŚCIWOŚCI

ENG. PROTECTED IDENTIFYING LABEL
Durable, avoids the wear print waring out 
due to sunlight or water, assuring thus the 
durability of the print for longer. Equipped 
with a Velcro protector which avoids abra-
sion and direct contact with sunlight.

PL. ETYKIETA IDENTYFIKACYJNA Z OS-
ŁONĄ
Wytrzymała, zabezpieczona osłoną, aby 
zapobiec zużyciu nadruku z powodu 
oddziaływania światła słonecznego i wody, 
zapewniając tym samym dłuższą trwałość 
etykiety. Osłona z rzepy, chroniąca przed 
zarysowaniami oraz bezpośrednim kontakcie 
ze światłem.

ENG. BLACK STEEL BUCKLES
Special treatment for corrosion, achieved by 
120-hour exposure to salt-spray, instead of 
the 72 hours required by the standards.

PL. KLAMRY REGULACYJNE ZE STALI, 
CZARNE
Obróbka antykorozyjna, wynik próby odd-
ziaływania mgły solnej przez 120 godzin, 
zamiast wymaganego przepisami okresu 72 
godzin.

ENG. K-EASY AUTOMATIC BUCKLES
Made of steel, they are our automatic quick 
release buckles. They enable much faster 
fitting compared to the conventional manual 
buckles. Equipped with closing indicator. 
Except for Wind Blue 1.

PL. KLAMRY AUTOMATYCZNE K-EASY
Wykonane ze stali, zapewniają automaty-
czną regulację. Dzięki temu regulacja jest 
znacznie szybsza niż w przypadku sprzączek 
standardowych. Posiadają wskaźnik zam-
knięcia. Za wyjątkiem Expert Pro 50 i 100.
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ENG. STRAP FOR THE VENTRAL BLOCKER
The Wind Blue 3 model is equipped with a strap  
to add a Irudek Krow ventral blocker. 

PL. TAŚMA DO PODPIĘCIA URZĄDZENIA 
ZACISKOWEGO
Model Wind Blue 3 posiada taśmę do 
podłączenia urządzenia zaciskowego 
brzusznego Irudek Krow.

ENG. IRUPAD PADDING
The breathable Holetech® fibre provides 
maximum ventilation. Its specifically 
profiled design ensures unique comfort and 
breathability. It is equipped with 3 material-
carrying textile rings and two tool-holder 
straps 

a. SIDE ANCHORAGE RINGS EN358
Made of forged aluminium, to be connected 
with work positioning ropes, they enable the 
user to work comfortably and hands free. 

b. VENTRAL ANCHORAGE RING EN 813
Made of forged aluminium, designed mainly 
to be used with descenders in rope access 
work. 

PL. PAS IRUPAD
Oddychające włókno Holetech® zapewnia 
maksymalną wentylację. Specjalnie wypro-
filowana konstrukcja sprawia, że komfort i 
oddychalność są niezrównane. Zawiera trzy 
pierścienie narzędziowe tekstylne oraz dwie 
taśmy na narzędzia.

a. BOCZNE PIERŚCIENIE ZACZEPOWE 
EN358
Wykonane z kutego aluminium, służą do 
łączenia linek pozycjonujących, umożliwiają 
użytkownikowi wygodną pracę, gwarantując 
swobodne korzystanie z obu rąk.

b. BRZUSZNY PIERŚCIEŃ ZACZEPOWY 
EN813
Wykonane z kutego aluminium, przeznaczone 
głównie do zjazdów w pracach pionowych.

ENG. HOOK-CARRYING RINGS
Rings on the shoulders to carry connectors 
in a comfortable way.

PL. UCHWYTY NARZĘDZIOWE
Uchwyty naramienne do wygodnego przeno-
szenia zatrzaśników.

ENG. EXTRA ADJUSTMENT STRAPS
Due to these straps at the back and the legs, 
the user can obtain the ideal adjustment. 
Except for Wind Blue 1 and Wind Blue 4.

PL. DODATKOWE TAŚMY DO REGULACJI
Dzięki tym taśmom na plecach i udach użyt-
kownik może uzyskać idealne dopasowanie. 
Z wyjątkiem Wind Blue 1 i Wind Blue 4.

8

9
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ENG. RUCKSACK IRUSACK 10
Supplied together with the harness, with wa-
tertight storage, avoiding humidity and dirt.

PL. TORBA IRUSACK 10
Dostarczana razem z szelkami, dla właści-
wego przechowywania uprzęży, chroni przed 
wilgocią i brudem.

ENG. ANTI-SLIP SYSTEM
Exclusive webbing-end adjustment system. 
Due to the new silicon part, it is possible to 
extract the strap so that it can be adjusted 
effortlessly and then introduced and rolled 
with our Velcro leaving no straps hanging. 

PL. SYSTEM ANTISLIP
Unikalny system regulacji końców taśm. 
Dzięki nowym silikonowym szlufkom można 
zdjąć taśmę, aby bez wysiłku ją wyregulować, 
a następnie ponownie zwinąć za pomocą 
rzepu, dzięki czemu końcówki taśm nie 
zwisają. 

31

ENG. MOTHER ZOILA HOME 
PROJECT
For each Wind Blue Harness 
we sell, we will donate 1€.
Information about the project:

PL. PROJEKT DOM MATKI 
ZOILA
Przekażemy 1 € za każdą 
sprzedaną szelkę modelu 
Wind Blue.
Informacja o projekcie:
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WIND BLUE 1 WIND BLUE 2 WIND BLUE 3

EN 361

100409900002 100409900001

S-M L-XXL

1,5 kg

5

EN 361, EN 358

100409900004 100409900003

S-M L-XXL

2,3 kg

5

EN 361, EN 358, EN 813

100409900006 100409900005

S-M L-XXL

2,6 kg

5

KIT KROW
Optional. OPCJA
101102200002

K-EASY K-EASY K-EASY
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WIND BLUE 4

EN 361  EN 358  EN 1497

100409900007 100409900008

S-M L-XXL

2,8 kg

5

ENG.
1. WINDBOARD BACK PROTECTOR: it protects against harness abrasion in confined spaces.
2. TEXTILE RINGS FOR EVACUATION: to conduct completely vertical evacuations. The 
Boomer accessory is required.

PL.
1. OSŁONA GRZBIETOWA WINDBOARD: chroni przed otarciami uprzęży w ograniczonych 
przestrzeniach.
2. PIERŚCIENIE TEKSTYLNE DO EWAKUACJI: do przeprowadzania ewakuacji w pionie. 
Potrzebne urządzenie Boomer.

100409700002

320 g

1

BOOMER

ENG. Strap for user’s completely vertical 
ascents and descents. Ideal for confined 
spaces or evacuations in narrow areas. Only 
available for the Wind Blue 4 harness.

PL. Taśma do wejść i zejść pionowych. 
Idealny do zastosowania w zamkniętych 
przestrzeniach lub do ewakuacji w wąskich 
obszarach. Dostępna tylko dla szelek  Wind 
Blue 4.

K-EASY
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ENG. ADJUSTABLE ‘Y-SHAPE’ BACK 
DESIGN
Extra periods design to reduce tension 
points while long suspensions. In addition, it 
is equipped with back adjustment, in order to 
get a perfect adjustment.

PL. GRZBIET REGULOWANY,  ZAPROJEK-
TOWANY W FORMIE LITERY “Y”
Przylegająca do ciała konstrukcja ogranicza-
jąca punkty naprężeń podczas przedłuża-
jących się prac w zawieszeniu. Dodatkowo 
posiada regulację grzbietową, umożliwiającą 
idealne dopasowanie.

2
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KEY FEATURES
WŁAŚCIWOŚCI

ENG. DORSAL AND FRONTAL FALL 
ARREST EN 361
Both fall arrest rings are blue in colour, so 
that fall arrest rings marked “A” can be iden-
tified easily.

PL. PIERŚCIENIE ZACZEPOWE PIERSIOWE 
I GRZBIETOWE EN 361
Występują w  kolorze niebieskim, umożliwia-
jąc szybką identyfikację. Oznaczone literą „A”. 

ENG. PROTECTED IDENTIFYING LABEL
Durable, avoids the wear out of the printing, 
due to sunlight or water, assuring thus the 
durability of the labelling for longer. Equipped 
with a Velcro protector which avoids abra-
sion and direct contact with sunlight.

PL. ETYKIETA IDENTYFIKACYJNA Z OS-
ŁONĄ
Wytrzymała, zabezpieczona osłoną, aby 
zapobiec zużyciu nadruku z powodu 
oddziaływania światła słonecznego i wody, 
zapewniając tym samym dłuższą trwałość 
etykiety. Osłona z rzepy, chroniąca przed 
zarysowaniami oraz bezpośrednim kontakcie 
ze światłem.

ENG. FOLDED SHOULDER STRAPS
They avoid abrasion between webbing end and 
neck. Only available in Expert Pro 300.

PL. TAŚMY RAMIENNE ZWIJANE
Zapobiegają otarciu szyi przez końcówki taśm. 
Dostępne tylko w modelu Expert Pro 300.

34



ENG. K-SPEED AUTOMATIC BUCKLES
Made of aluminium with extra-fast adjust-
ment. They enable much faster fitting com-
pared to the conventional manual buckles. 
Equipped with closing indicator. 

PL. KLAMRY AUTOMATYCZNE K-SPEED
Wykonane z aluminium, bardzo szybka reg-
ulacja. Dzięki temu regulacja jest znacznie 
szybsza niż w przypadku sprzączek standar-
dowych. Posiadają wskaźnik zamknięcia.

 

 8 9

9
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ENG. ANTI-SLIP SYSTEM
Exclusive webbing-end adjustment system. 
Due to the new silicon part, it is possible to 
extract the strap so that it can be adjusted 
effortlessly and then introduced and rolled 
with our Velcro leaving no straps hanging. 

PL. SYSTEM ANTISLIP
Unikalny system regulacji końców taśm. 
Dzięki nowym silikonowym szlufkom można 
zdjąć taśmę, aby bez wysiłku ją wyregulować, 
a następnie ponownie zwinąć za pomocą 
rzepu, dzięki czemu końcówki taśm nie 
zwisają. 

ENG. RUCKSACK IRUSACK 10
Supplied together with the harness, for its 
watertight storage, avoiding humidity and 
dirtiness.

PL. TORBA IRUSACK 10
Dostarczana razem z szelkami, dla właści-
wego przechowywania uprzęży, chroni przed 
wilgocią i brudem.

ENG. STRAP FOR THE VENTRAL BLOCKER
The Wind Blue 3 model is equipped with a 
strap  to add a Irudek Krow ventral blocker. 

PL. TAŚMA DO PODPIĘCIA URZĄDZENIA 
ZACISKOWEGO
Model Wind Blue 3 posiada taśmę do 
podłączenia urządzenia zaciskowego 
brzusznego Irudek Krow.

ENG. EXTRA ADJUSTMENT STRAPS
Due to these straps in the back and legs, 
the user can achieve the ideal adjustment. 
Except for Wind Blue 1 and Wind Blue 4.

PL. DODATKOWE TAŚMY DO REGULACJI
Dzięki tym taśmom na plecach i udach użyt-
kownik może uzyskać idealne dopasowanie. 
Z wyjątkiem Wind Blue 1 i Wind Blue 4.

ENG. IRUPAD PADDING
The breathable Holetech® fibre provides 
maximum ventilation. Its specifically profiled 
design makes comfort and breathability be 
unique. It is equipped with 3 material-carry-
ing textile rings and two tool-holder straps 

a. SIDE ANCHORAGE RINGS EN358
Made of forged aluminium, to be connected 
with work positioning ropes, they enable the 
user to work comfortably and hands free. 

b. VENTRAL ANCHORAGE RING EN 813
Made of forged aluminium, designed mainly 
to be used with descenders in rope access 
works. 

PL. PAS IRUPAD
Oddychające włókno Holetech® zapewnia 
maksymalną wentylację. Specjalnie wypro-
filowana konstrukcja sprawia, że komfort i 
oddychalność są niezrównane. Zawiera trzy 
pierścienie narzędziowe tekstylne oraz dwie 
taśmy na narzędzia.
 
a. BOCZNE PIERŚCIENIE ZACZEPOWE 
EN358
Wykonane z kutego aluminium, służą do 
łączenia linek pozycjonujących, umożliwiają 
użytkownikowi wygodną pracę, gwarantując 
swobodne korzystanie z obu rąk.

b. BRZUSZNY PIERŚCIEŃ ZACZEPOWY 
EN813
Wykonane z kutego aluminium, przeznac-
zone głównie do zjazdów w pracach pion-
owych.
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GRAVITY PLUS 1

EN 361, EN 358, EN 813

100411400003 100411400004

S-M L-XXL

2,3 kg

5

Optional. OPCJA
101102200002

KIT KROW

K-SPEED

36



GRAVITY PLUS 2

EN 358, EN 813

100411400005 100411400006

S-M L-XXL

1,4 kg

10
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SPECIAL ENVIRONMENTS PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

SPECIAL 
ENVIRONMENTS
PRODUKTY SPECJA
LISTYCZNE
ENG. Irudek has designed 4 ranges for special environments and 
situations, offering specific solutions for each working environment.

PL. W firmie Irudek opracowaliśmy 4 produkty specjalistyczne 
przeznaczone dla różnych branż, dając  konkretne rozwiązania dla 
każdego środowiska pracy.

-
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ENG. The Antiestatic range offers fall safe-
ty PPEs for ATEX explosive environments.

PL. Produkty Antiestatic dotyczą środków 
ochrony indywidualnej  zapewniających 
ochronę przed upadkiem z wysokości 
w środowiskach zagrożonych eksplozją 
ATEX.

ENG. We understand under explosive environments all mixtures, 
in atmospheric conditions, of air and flammable substances, in the 
form of gas, steam or dust, which after ignition propagates to the not 
burnt remaining mixture. 

To have a potentially explosive environment, a mixture of a flammable 
substance or fuel with an oxidizing agent at a specific concentration 
and an ignition source are required. The danger becomes bigger 
and more complicated when we are at a confined space and when 
flammable substances are being manipulated, in various industries 
and production processes. 

Two types of explosive environments are defined (ATEX) :
G: Mixture of a flammable substance in gas or steam form 
D: Mixture of a flammable substance in dust form 

Gases have an ignition temperature and it needs to be known in order to 
choose systems with a lower temperature. 
T6, temperature 85ºC. 

It is necessary to know when and how often it will be found, and for 
that purpose there is a Zone classification. These Zones limit the 
category of the equipment. Places with flammable gases or steams, 
for example, explosive liquid decanting areas, paint booths, solvent 
stores, etc.

Zone 0: Permanent or long lasting presence. 
Zone 1: Likely to be formed at normal working conditions. 
Zone 2: Unlikely and short lasting presence. 

Once the substance and its appearing frequency are known, the 
system is identified by its labelling. 

Group I: For working in mines or outdoor installations where explo-
sive environments can be formed.
Group II: Aimed to be used in other places where there’s a risk of 
formation of explosive environments.

Category 1: Very high protection level. Even if one means of protec-
tion fails, there is another one keeping the protection level. 
Category 2: High protection level. 
Category 3: Average protection level. 

And as an additional labelling, “c”, which corresponds to the type of 
protection (constructive security) in accordance with EN 13463-5.

In summary: 
II: Group, no mining
2: Category , 2, suitable for Zone 1
G: Substance, gases and steams 
II C: Type, hydrogen and similar
Gb: Protection level, zone 1,2
T6: thermal class, 85º C

PL. Atmosfera wybuchowa to mieszanina powietrza i palnych gazów, 
oparów, mgieł lub pyłów, w której po zainicjowaniu źródłem zapłonu, 
spalanie rozprzestrzenia się samorzutnie na całą mieszaninę.

Powstawanie atmosfery potencjalnie wybuchowej wymaga połącze-
nia mieszanin łatwopalnych lub łatwopalnych substancji z utleni-
aczem w określonej koncentracji oraz ze źródłem zapłonu. Ryzyko 
wzrasta, gdy znajdujemy się w ograniczonej, ciasnej przestrzeni 
wykonując prace związane z obsługą substancji łatwopalnych.  Dzia-
łania grożące wybuchem dotyczą wielu branż i procesów produkcy-
jnych.

Wyróżniamy dwa rodzaje atmosfery wybuchowej:
G: gazy, ciecze i ich opary
D: palne pyły

Gazy posiadają określoną temperaturę zapłonu, którą powinniśmy 
poznać celem doboru odpowiedniego sprzętu emitującego tempera-
turę poniżej temperatury zapłonu.
T6, temperatura 85ºC

Powinniśmy wiedzieć, gdzie i z jaką częstotliwością występuje, stąd 
powstała klasyfikacja stref wybuchowych. Konkretna strefa określa 
kategorie stosowanego  sprzętu.

Miejscami zagrożonymi wybuchem mogą być np. strefy załadunku 
płynów łatwopalnych, strefy magazynowania farb, magazyny roz-
puszczalników, itp.

Strefa 0: ciągłe, zagrożenie utrzymuje się przez długi czas
Strefa 1: sporadyczne, zagrożenie może się pojawić w normalnych 
warunkach
Strefa 2: rzadkie, nie występuje w warunkach normalnej pracy, jeżeli 
wystąpi, to przez krótki okres.

Znając rodzaj substancji oraz częstotliwość z jaką się pojawia, można 
przeprowadzić odpowiednią selekcję  sprzętu na podstawie jego 
oznaczeń.

Grupa I: urządzenia przeznaczone do pracy w podziemiach kopal-
nianych, oraz naziemnych częściach kopalń zagrożonych wybuchem.
Grupa II: urządzenia przeznaczone do pracy na powierzchni w 
obszarach zagrożonych wybuchem gazów, występowaniem par, 
mgieł lub pyłów.

Kategoria 1: bardzo wysoki poziom ochrony.
Kategoria 2: wysoki poziom ochrony.
Kategoria 3: normalny poziom ochrony.

Jako oznaczenie dodatkowe, litera „c”, określająca rodzaj ochrony 
(bezpieczeństwo  konstrukcyjne) zgodnie z normą EN 13463-5.

Reasumując:
II: Grupa wybuchowości -  nie kopalnie
2: Kategoria urządzenia - 2, adekwatne dla strefy 1
G: Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej - gazy, ciecze i ich opary
II C: Typ, wodór i tym podobne
Gb: Poziom ochrony, strefa 1,2
T6: Klasa temperatur  85º C
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AS 1 AS 2 AS 3

EN 361 EN 1149-1 EN 1149-5

100400600001

UNIV.

1 kg

5

EN 355 EN 1149-1 EN 1149-5 EN362

100100600001

150 cm

0,9 kg

1135 (22 mm) + 984 (60 mm)

20

EN 355  EN 1149-1 EN 1149-5 EN362

100100600002

180 cm

1,5 kg

1135 (22 mm) + 2x 984 (60 mm)

10

II 2 G Ex h II T6 Gb II 2 G Ex h II T6 Gb II 2 G Ex h II T6 Gb

SEKURBLOK 

II 2 G Ex h II T6 Gb

Info: p. 90
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ENG. The Flame Resistant range offers PPEs which resist flame, 
for work at height and welding environments. Due to aramid 
fibre webbings and Kevlar thread sewing they can resist a 
temperature of 371º.  

PL. Modele Flame Resistant dotyczą środków ochrony 
indywidualnej odpornych na płomienie, przeznaczonych do prac 
spawalniczych na wysokościach. Dzięki taśmom aramidowym 
i niciom z  Kevlar-u uzyskuje się odporność na wysokie 
temperatury  do 371º 

FR1 FR3

EN 361  EN ISO 15025   ISO 9150

100403600001

UNIV.

1,4 kg

5

EN 358  EN ISO 15025  ISO 9150

101003600001

UNIV.

2 m

0,5 kg

2x 981 (18 mm)

20
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FR4 FR6FR5

EN 355 EN ISO 15025  ISO 9150 
EN 362

100103600001

150 cm

1 kg

981 (18 mm) + 39 (50 mm)

20

EN 795B  ISO 9150  EN ISO 15025

100203600001

150 cm

0,2 kg

>22kN

1

EN 355 EN ISO 15025  ISO 9150  
VG11.063 EN 362

100103600002

180 cm

1,75 kg

981 (18 mm) + 2x 39 (50 mm)

10
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ENG. The Dielectric range offers harnesses for work at height where there 
are electrical risks. Its metallic parts are manufactured with a coating of 
high resistance, with a dielectric resistance of 9kV.

PL. Modele Dielectric są przeznaczone do prac na wysokości, gdzie 
występuje ryzyko porażenia elektrycznego. Elementy metalowe są 
produkowane z zewnętrzną powłoką o wysokiej wytrzymałości, z 
napięciem przebicia 9 kV.

DIELECTRIC 4 DIELECTRIC 5

EN 361, EN 358

100410600005 100410600004

S-M L-XXL

1,9 kg

9 kV

5

EN 355, EN 362

100110600001

150 cm

1,9 kg

14 kV

55 mm

20
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ENG. Manufactured from polyester webbing with Hydrocare tech-
nology, which includes a special coating. Thus, the webbing has 
properties that repel liquids, oils, dust and dirtiness, preventing their 
absorption in the webbing, avoiding abrasion and providing higher 
duration. 

· Ideal for working in petrochemical, paint, water treatment, food 
processing, offshore and general industries.

· Highly resistant to UV rays, cut and tearing.

· Easy maintenance and clean within seconds.

PL. Wykonane z taśmy poliestrowej z zastosowaniem  technologii 
Hydrocare. Taśma pokryta specjalną powłoką posiadającą właści-
wości ochronne, zabezpieczającą tym samym taśmy przed szkod-
liwym działaniem płynów, olejów, kurzu i brudu, zapobiegającą ich 
absorpcję oraz zapewniającą zwiększoną odporność na ścieranie. 

· Idealne do pracy w przemyśle petrochemicznym, uzdatniania wody, 
przetwórstwie rybnym.

· Wysoka odporność na promieniowanie UV, rozdarcia i cięcia.

· Szybkie i łatwe utrzymanie czystości. 
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HYDRO 2 HYDRO 5

EN 361

100411200001

UNIV.

1,1 kg

10

EN 355, EN 362

100111200001

1,5 -2 m

1kg

995 (16 mm) + 984 (60 mm)

10
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HEIGHT
HELMETS
KASKI DO PRAC 
NA WYSOKOŚCI
ENG. Irudek has designed a series of helmets aimed at work 
at heights or industrial works, guaranteeing absolute pro-
tection of the user in case of fall of the user or other objects. 
The Irudek helmets outstand for their lightness, robustness 
and comfort.

PL. W firmie Irudek zaprojektowaliśmy serię kasków 
przeznaczonych do pracy na wysokości lub w przemyśle, 
zapewniając absolutną ochronę użytkownika w przypadku 
upadku lub uderzenia. Kaski Irudek wyróżniają się lekkością, 
solidnością oraz komfortem użytkowania.

HEIGHT HELMETS KASKI DO PRAC NA WYSOKÓSCI 49



EN 397

51 - 62 cm

500 gr

18

1

2

4

3

5

6

7

8

OUTER SHELL MADE OF ABS
ZEWNĘTRZNA POWŁOKA Z ABS

VENTILATION HOLES EQUIPPED WITH A SLIDING 
MECHANISM WHICH ENABLES THE USER TO COVER 
THE HOLES
OTWORY WENTYLACYJNE Z MECHANIZMEM 
PRZESUWNYM, KTÓRY POZWALA UŻYTKOWNIKOWI 
ZAKRYĆ OTWORY

INCLUDES RATCHET FOR A SIMPLE, FAST 
AND EFFECTIVE ADJUSTMENT
MOCOWANIE ZA POMOCĄ GRZECHOTKI 
DLA ŁATWEJ, SZYBKIEJ I SKUTECZNEJ 
REGULACJI

INNER SIX-POINT TEXTILE SUSPENSION  
PROVIDING ABSOLUTE COMFORT
WEWNĘTRZNA UPRZĄŻ 6 PUNKTOWA 
ZAPEWNIAJĄCA ABSOLUTNY KOMFORT

EQUIPPED WITH CHIN STRAP FOR A 
COMFORTABLE USE
ZAWIERA PASEK PODBRÓDKOWY DLA 
WYGODNEGO UŻYTKOWANIA

30MM SLOT FOR EAR PROTECTION, 
UNIVERSAL
OTWORY 30 MM DO OCHRONY SŁUCHU, 
UNIWERSALNE

5  HEAD LAMP-CARRYING BRACKETS FOR 
AN ACCURATE ADJUSTMENT
PIĘĆ UCHWYTÓW DO MOCOWANIA LAMPEK, 
UŁATWIAJĄCE PRECYZYJNĄ REGULACJĘ

FIXING FOR THE VISOR
MOCOWANIE WIZJERA

50

OREKA



Green / Zielony: 
102601300039

Blue / Niebieski: 
102601300036

Yellow / żółty: 
102601300034

Pink / Różowy: 
102601300038

Red / Czerwony: 
102601300035

Black / Czarny: 
102601300037

White / Biały: 
102601300033

Orange / Pomarańczowy: 
102601300040

#102601300041

#102601300044 #102601300045

#102601300042 #102601300043

INNER FIXATION
OBICIE WEWNĘTRZNE

INNER HARNESS
WEWNĘTRZNA UPRZĄŻ

SWEATBAND
WYŚCIÓŁKA PRZECIWPOTNA

SPARE PARTS OREKA
CZĘŚCI ZAMIENNE DO KASKÓW OREKA

HEAD-LAMP BRACKET
UCHWYT PRZEDNI LATARKI

CHIN STRAP
UCHWYT PRZEDNI LATARKI

HEIGHT HELMETS KASKI DO PRAC NAWYSOKÓSCI 51
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“IRUDEK HELMETS 
HIGHLIGHT FOR THEIR 
LIGHTNESS, STRENGTH 
AND COMFORT”.
“KASKI FIRMY IRUDEK 
WYRÓZNIAJĄ SIĘ 
SWOJĄ LEKKOŚCIĄ, 
WYTRZYMAŁOŚCIĄ 
ORAZ KONFORTEM 
UZYTKOWANIA”.



OUTER SHELL MADE OF POLYCARBONATE
OBUDOWA ZEWNĘTRZNA WYKONANA Z 
POLIWĘGLANU

VENTILATION PROTECTED BY AN ALUMINIUM 
MESH FOR A BIGGER BREATHABILITY
WENTYLACJA Z OCHRONĄ SZKIELETOWĄ Z 
ALUMINIUM DLA LEPSZEJ ODDYCHALNOŚCI

INNER FOUR-POINT TEXTILE 
SUSPENSION FOR AN EXCELLENT 
COMFORT
WEWNĘTRZNA UPRZĄŻ 4 PUNKTOWA 
ZAPEWNIAJĄCA MAKSYMALNY KOMFORT

INCLUDES RATCHET FOR A SIMPLE, FAST 
AND EFFECTIVE ADJUSTMENT
MOCOWANIE ZA POMOCĄ GRZECHOTKI 
DLA ŁATWEJ, SZYBKIEJ I SKUTECZNEJ 
REGULACJI

EQUIPPED WITH CHIN STRAP FOR A 
COMFORTABLE USE
ZAWIERA PASEK PODBRÓDKOWY DLA 
WYGODNEGO UŻYTKOWANIA

30MM SLOT FOR EAR PROTECTION, 
UNIVERSAL
MIEJSCE NA OCHRONĘ USZU 30 MM.

5 HEAD LAMP-CARRYING BRACKETS FOR 
AN ACCURATE ADJUSTMENT
PIĘĆ UCHWYTÓW DO MOCOWANIA LATARKI, 
UŁATWIAJĄCE PRECYZYJNĄ REGULACJĘ

FIXING FOR THE VISOR
MOCOWANIE WIZJERA

EN 397

51-62 CM

375 gr

18

1

2

3

4

5

6

7

8

EKAIN
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#102601300015

#102601300018 #102601300019

#102601300016 #102601300017

INNER FIXATION
WEWNĘTRZNA UPRZĄŻ

INNER HARNESS
WYŚCIÓŁKA PRZECIWPOTNA

SWEATBAND
UCHWYT PRZEDNI LATARKI

SPARE PARTS EKAIN
CZĘŚCI ZAMIENNE DO KASKÓW EKAIN

HEAD-LAMP BRACKET
UCHWYT PRZEDNI LATARKI

CHIN STRAP
PASEK PODBRÓDKA

#102601300012

#102601300009#102601300007

#102601300011

#102601300008 #102601300010

#102601300020 #1026013000031

54



SNR SNR: 29

702501300005

SNR SNR: 26

702501300004

102601300014EN166

102601300046 102601300047

SNR SNR: 31

702501300006

IRU SECURE 2CIRU SECURE 1C

REFLECTIVE STICKERS
NAKLEJKI ODBLASKOWEVISION

IRU SECURE 3C

ENG. Visor for eye protection. Designed to be used in our models, thanks to a 
designed fixation system. Equipped with anti-scratch and anti-fog treatments.

PL. Osłona do ochrony oczu. Jest kompatybilna z naszymi produktami, dzięki 
zaprojektowanemu systemowi mocowania. Odporna na zadrapania i parowanie.

ACCESSORIES
AKCESORIA

HEIGHT HELMETS KASKI DO PRAC NA WYSOKÓSCI 55
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LANYARDS AND ENERGY ABSORBERS LINY I AMORTYZATORY 57

LANYARDS 
AND ENERGY 
ABSORBERS
LINY I 
AMORTYZATORY
ENG. Irudek lanyards are the range of products to which the 
company has devoted more care and affection in order to 
develop and continuously improve the product.

Our ropes consist of  a core, and a sheath. When a rope 
receives tension, its core (inner part) provides the rope with 
strength, while the cover protects the core from scratches, 
UV rays, dirtiness, etc. 

PL. Liny Irudek to jeden z najbardziej udoskonalanych pro-
duktów w firmie. Nieustannie dbamy o rozwój i udoskonalanie 
produktu.

Liny Irudek składają się z rdzenia i osłony zewnętrznej.  W 
chwili, gdy lina jest napinana, rdzeń przejmuje siłę napręże-
nia na linę, podczas gdy osłona chroni przed zadrapaniami, 
promieniami ultrafioletowymi, brudem...



EN 354 

101002100004

1 m

0,14 kg

50

EN 354 

101002100001

1,5 m

0,18 kg

50
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NEXION 100 NEXION 150

CONNECTION
LINY ŁĄCZĄCE
ENG. Semi static lanyards made of polyamide of 12mm diameter rope. 
Connections can be made on them or they can be used for restraint.  As 
they are not equipped with energy absorbers, they cannot be used as a 
fall arrest system.

All our connection lanyards are equipped with plastic thimbles to avoid 
abrasion between rope and connector.

PL. Liny Irudek to jeden z najbardziej udoskonalanych produktów w firmie. 
Nieustannie dbamy o rozwój i udoskonalanie produktu.

Liny Irudek składają się z rdzenia i osłony zewnętrznej.  W chwili, gdy lina 
jest napinana, rdzeń przejmuje siłę naprężenia na linę, podczas gdy osło-
na chroni przed zadrapaniami, promieniami ultrafioletowymi, brudem...



EN 354, EN 362 

101002100011 101002100003

1 m  1,8 m

1,1 kg 1,5 kg

981 (18 mm) + 2X 39 (50 mm)

10

EN 354 

101007100011

0,3 m 0,65 m

0,19 kg

10
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EN 358 

101603700005

3 m

1,3 kg

981 (18 mm)

1

FOR83

ENG. Rope with cover in polyamide 16mm. 
Available in other measures.

PL. Kabel stalowy z osłoną poliamidową 16 
mm. Dostępny w innych rozmiarach.

239 238

EN 358 

101002100002

2 m

0,3 kg

25

EN 358, EN 362 

101007100001

2 m

1,06 kg

981 (18 mm) + 985 (18 mm)

20

WORK POSITIONING
LINY DO USTALANIA POZYCJI
ENG. Semi static ropes with adjustment system.

Work Positioning work consists in surrounding a profile with the work positioning rope in 
order to achieve the optimal and comfortable point for working. It is compulsory to work with 
a fall arrest system in addition to the work positioning rope, in case of fall risk.

PL. Liny półstatyczne z regulowanym mechanizmem blokującym do pozycjonowania.

Praca z ustaloną pozycją przy pomocy linki polega na otoczeniu profilu liną do pozycjonowa-
nia, w taki sposób aby uzyskać optymalny i komfortowy punkt pracy. W przypadku ryzyka 
upadku, dodatkowo obowiązkowa jest praca z systemem zabezpieczającym przed upadkiem.
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ENG. Rad is a multifunctional device to be used in ascents, de-
scents, positioning and restraint. It enables regulation of the user’s 
positioning while suspended. Ideal for working on metallic structures 
and inclined roofs. 

Is a multifunctional device which can be used as part of a work-po-
sitioning lanyards. It can also be used for ascent, descent, belay and 
progress capture.

PL. Jest to urządzenie wielofunkcyjne do zastosowań przy wjazdach, 
zjazdach, przy  pozycjonowaniu i trzymaniu. Pozwala na regulację 
położenia pracownika podczas zawieszenia. Idealny do pracy na 
konstrukcjach metalowych i nachylonych dachach.

237 RAD

EN 358, EN 362 

101007100006 101007100009 101007100010

2 m 3 m 5 m

0,9 kg 1,2 kg 1,75 kg

981 (18 mm) + 985 (18 mm)

20

EN 358, EN 12841-C 

101007100016 101007100017 101007100018

3 m 5 m 10 m

0,3 kg

2X 1135

1
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EN 1891A, EN 362

ø 10,5 mm

101007800048 101007800049 101007800050 101007800051 101007800052

10 m 20 m 30 m 40 m 50 m

0,95 kg 1,85 kg 2,72 kg 3,48 kg 4,33 kg

981 (18mm)

5

62

BOA

ROPE
STRUNY LINY
ENG. We present our 3 new rope models: Boa (10,5mm), Mamba (12mm) and Cobra (14mm). The models Boa 
and Mamba are semi static ropes designed to achieve the perfect balance between resistance and flexibility, 
keeping the original properties for longer, while the Cobra model is a twisted rope for steel rope grabs.

PL. Prezentujemy  3 nowe modele lin: Boa (10,5 mm), Mamba (12 mm) i Cobra (14 mm). Modele Boa i Mamba 
są zaprojektowane jako liny półstatyczne, które stanowią idealną równowagę między wytrzymałością a elasty-
cznością, zachowując swoje początkowe właściwości przez dłuższy czas, podczas gdy model Cobra to skręcona 
lina do stalowych urządzeń przesuwnych.



EN 1891 A, EN 362

ø 10,5 mm

101007800043 101007800044 101007800046 101007800041 101007800042

10 m 20 m 30 m 40 m 50 m

0,95 kg 1,85 kg 2,72 kg 3,48 kg 4,33 kg

981 (18mm)

5
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EN 1891 A

ø 10,5 mm

101007800032 101007800033

100 m 200 m

7,5 kg 15 kg

EN 1891 A

ø 10,5 mm

101007800034 101007800035

100 m 200 m

7,5 kg 15 kg

EN 1891 A

ø 12 mm

101007800036 101007800037

100 m 200 m

9,69 kg 19,38 kg

BOA ROLL

BOA BLUE ROLL MAMBA ROLL



101006700001 101006700002 101006700003 101006700004 101006700005

ø 14 mm

10 m 20 m 30 m 40 m 50 m

1,35 kg 2,67 kg 4,10 kg 5,20 kg 6,55 kg

981 (18 mm)

5

ENG. PVC rope protector against contact with the edges. It has velcro 
closure and anchor ring. 

PL. Osłona liny przed kontaktem z krawędziami. Posiada zapięcie na 
rzep i pierścień kotwiczący.

PVC

101000300001

50 cm

60 gr

1

ENG. Articulated rope protector against contact with sharp edges. 
Shipped by modules: 1 module + 2 maillions.

PL. Przegubowy ochraniacz liny, chroniący przed kontaktem z ostry-
mi krawędziami. Wysyłka modułami: 1 moduł + 2 mailliony.

101000300002

290 gr

1
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COVROP ER100

 
COBRA



EN 355 

100100200001

34 cm

0,28 kg

25

360

EN 355 

100102200001

150 cm

0,45 kg

25

361
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ENERGY ABSORBERS + LANYARD
AMORTYZATORY Z LINĄ
ENG. We present our wide range of energy absorbers with lanyard, with various combinations and lengths. 
Energy absorbers are designed to arrest falls, reducing impact to less than 6kN.

Furthermore, bifurcated models have been designed in compliance with VG11.063:2014, additional resistance 
test for twin tail energy absorbers. 

PL. Prezentujemy naszą szeroką gamę amortyzatorów energii z liną, o różnych zakończeniach i długościach. 
Amortyzatory zaprojektowane do zmniejszenia siły przy upadku poniżej 6 kN.

Ponadto modele z podwójna linką zostały zaprojektowane zgodnie z VG11.063: 2014, dodatkowym testem 
wytrzymałości dla amortyzatorów energii z 2 linkami. 



EN 355, EN 362

362 / 100 362 / 140

100102200013 100102200002

100 cm 140 cm

0,9 kg 1,1 kg

981 (18mm) + 39 (50mm)

25

362

EN 355, EN 362 

100102200009

140 cm

0,95 kg

1135 (22mm) + 984 ( 60mm)

25

EN 355, EN 362, VG11.063  

363 / 100 363 / 140 363 / 180

100102200014 100102200027 100102200003

100 cm 140 cm 180 cm

1,12 kg 1,53 kg 1,9 kg

981 (18mm) + 2x 39 (55mm)

10

363

372 / 140

EN 355, EN 362 

100102200004

200 cm

1,45 kg

981 (18 mm) + 39 (55mm)

10

364 / 200
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373 / 140 373 / 180

EN 355, EN 362, VG11.O63 

100102200028 100102200010

140 cm  180 cm

1,46 kg 1,72 kg

1135 (22mm) + 2x 984 ( 60mm)

10

EN 355, EN 362, VG11.O63 

100102200018

180 cm

2,6 kg

1135 (22mm) + 2x 988 ( 100mm)

10

373 373 / 180 BH
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EN 355  EN 362  VG11.074

100102200029

180 cm

1,42 kg

981 (18mm) + 39 (50mm)

25

EN 355  EN 362  VG11.063  VG11.074

100102200030

180 cm

1,98 kg

981 (18mm) + 2x 39 ( 50mm)

10

362 / 180 H 363 / 180 H
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SHARP EDGE 
ENERGY ABSORBERS
AMORTYZATORY 
SHARP EDGE
ENG. We present our new range of energy absorbers with rope, tested for horizontal use with possibility of verti-
cal fall (over a sharp edge), in compliance with the most demanding requirements of VG11.074:2015.

This risk can be present when working in roofs, electric towers or scaffoldings. The rope is equipped with extra 
protection to avoid the breaking of the rope in case of sharp edges.

PL. Prezentujemy naszą nową gamę amortyzatorów energii z liną, przetestowaną pod kątem pracy poziomej z 
możliwością pionowego upadku (ostra krawędź), zgodnie z najbardziej rygorystycznymi wymaganiami VG11.074: 
2015.

Ryzyko to może wystąpić w wielu typowych pracach, takich jak prace na dachach, przy słupach elektrycznych 
lub pracach na rusztowaniach. Lina ma dodatkową osłonę, chroniącą przed uszkodzeniem w przypadku ostrych 
krawędzi.



EN 355, EN 362, VG11.063 

100102800004

140 - 180 cm

1,9 kg

985 (18mm) + 2x 39 (50mm)

10

EN 355, EN 362 

100102800003

140 - 180 cm

1,45 kg

 985 (18mm) + 39 (50mm)

20

397 / 180 398 / 180
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ENERGY ABSORBERS 
+ ELASTIC WEBBING
TASMY ELASTYCZNE 
AMORTYZUJACE ENERGIE
ENG. These range has been designed with elastic and retractable webbing (45mm) 
to offer comfort and durability in the lifetime.

PL. Amortyzatory z poliestrową elastyczną taśmą (45 mm.) zostały zaprojektowane 
dla zapewnienia większego komfortu i wytrzymałości użytkowania.



EN 355, EN 362

100101700001

140 - 180 cm

1,1 kg

995 (18mm)  + 984 (60mm)

20

EN 355, EN 362, VG11.063

100102800008

140 - 180 cm

1,75 kg

995 (18mm)  + 2x 984 (60mm)

10

EN 355, EN 362, VG11.063

100102800016

140 - 180 cm

1,75 kg

995 (18mm)  + 2x 988 (100mm)

10

382 / 180 383 / 180

383 / 180 BH

ENG. Energy absorber protection cover.

PL. Futerał ochronny amortyzatora.

100100200004

27 cm

35 gr

5

 ABSORB
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EN 355, EN 362 

100102800005

120 - 180 cm

1,2 kg

981 (18mm) + 39 (50mm)

20

 292 / 180

EN 355, EN 362

100102800002

120 - 180 cm

0,7 kg

2x 981 (18mm)

20

391 / 180

72

ENERGY ABSORBERS 
ELASTICATED WEBBING
TASMY ELASTYCZNE 
AMORTYZUJACE ENERGIE
ENG. The new generation of energy absorbers. These energy absorbers are equipped with an 
inner absorption mechanism, which reduces the maximum impact far below 6kN, enabling a 
softer and phased fall.

One of their most outstanding characteristics is the reduction of free-fall distance, due to a 
shorter stretching compared to ordinary energy absorbers.

PL. To nowa generacja absorberów energii. Taśmy te mają wewnątrz mechanizm 
absorpcyjny, który zmniejsza maksymalne uderzenie znacznie poniżej 6 kN, umożliwiając 
bardziej płynny i łagodny upadek.

Jedną z jego najważniejszych cech jest zmniejszenie swobodnej odległości spadania dzięki 
mniejszej rozciągliwości niż w przypadku konwencjonalnych pochłaniaczy energii.



EN 355, EN 362 

100102800006

120 - 180 cm

1,7 kg

981 (18 mm) + 2x 39 (50 mm)

10

 293 / 180
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ROPE GRABS URZĄDZENIA SAMOZACISKOWE

ROPE
GRABS
URZĄDZENIA 
SAMO-
ZACISKOWE
ENG. Rope grabs enable the user to move along the rope with 
total safety, adjusting the necessary length for the work. 

PL. Urządzenia samozaciskowe przesuwające się po linie 
pozwalają na swobodne ruchy wzdłuż liny, dostosowując 
niezbędną długość do pracy. 
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ROP STOP ERGOSTOP

EN 353-2

ø 14-16 mm

1,1 kg

981 (18 mm)

5

EN 353-2

ø 14 mm

0,5 kg

981 (18 mm)

5

ROP STOP 100308900001 1 X Rop Stop
1 X 981

Kit ROP STOP 10 m 100308900002
1 X Rop Stop

1 X Cobra 10 m
2 X 981

Kit ROP STOP 20 m 100308900003
1 X Rop Stop

1 X Cobra 20 m
2 X 981

Kit ROP STOP 30 m 100308900004
1 X Rop Stop

1 X Cobra 30 m
2 X 981

Kit ROP STOP 40 m 100308900013
1 X Rop Stop

1 X Cobra 40 m
2 X 981

Kit ROP STOP 50 m 100308900005
1 X Rop Stop

1 X Cobra 50 m
2 X 981

ERGOSTOP 100308900018 1 X Ergostop
1 X 981

Kit ERGOSTOP 10 m 100308900019
1 X Ergostop

1 X Cobra 10 m
2 X 981

Kit ERGOSTOP 20 m 100308900020
1 X Ergostop

1 X Cobra 20 m
2 X 981

Kit ERGOSTOP 30 m 100308900021
1 X Ergostop

1 X Cobra 30 m
2 X 981

Kit ERGOSTOP 40 m 100308900033
1 X Ergostop

1 X Cobra 40 m
2 X 981

Kit ERGOSTOP 50 m 100308900034
1 X Ergostop

1 X Cobra 50 m
2 X 981
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ENG. Its opening system enable assembling and disassembling the 
device in any part of a twisted rope and it is equipped with an auto-
matic safety system and also equipped with a handle which enables 
the device to be kept in restraint. 

PL. Jego system otwierania pozwala na montaż i demontaż 
urządzenia w dowolnej części plecionej liny, z automatycznym 
systemem bezpieczeństwa. Ma krzywkę, która pozwala blokować 
urządzenie.

ENG. Due to the simple screw opening system, the device can be 
assembled and disassembled in a fast way in any length of the twist-
ed rope, it is equipped with an automatic safety system. In addition, 
the fall arrester integrates an anti-panic safety system, avoiding the 
user’s fall in case of fall of the body onto the device. 

PL. Dzięki prostemu systemowi otwierania za pomocą gwintu, 
urządzenie można szybko zamontować lub zdemontować z plecionej 
liny, w dowolnym odcinku liny. Dodatkowo, urządzenie samozacis-
kowe zawiera podwójny blokujący antypaniczny system bezpiec-
zeństwa, zapobiegający upadkowi użytkownika w przypadku upadku 
ciała na urządzenie.



SK1 SK2

EN 353-2

ø 10,5 -13 mm

0,17 kg

5

EN 353-2

ø 10,5 - 13 mm

0,18 kg

5

SK1 100308900015 1 X SK1

Kit SK1 10 m 100308900006
1 X SK1

1 X Boa 10 m
1 X 1135 + 1 X 981

Kit SK1 20 m 100308900007
1 X SK1

1 X Boa 20 m
1 X 1135 + 1 X 981

Kit SK1 30 m 100308900008
1 X SK1

1 X Boa 30 m
1 X 1135 + 1 X 981

Kit SK1 40 m 100308900035
1 X SK1

1 X Boa 40 m
1 X 1135 + 1 X 981

Kit SK1 50 m 1003089000036
1 X SK1

1 X Boa 50 m
1 X 1135 + 1 X 981

SK2 100308900016 1 X SK2

Kit SK2 10 m 100308900010
1 X SK2

1 X Boa 10 m
1 X 1135 + 1 X 981

Kit SK2 20 m 100308900011
1 X SK2

1 X Boa 20 m
1 X 1135 + 1 X 981

Kit SK2 30 m 100308900012
1 X SK2

1 X Boa 30 m
1 X 1135 + 1 X 981

Kit SK2 40 m 100308900037
1 X SK2

1 X Boa 40 m
1 X 1135 + 1 X 981

Kit SK2 50 m 100308900038
1 X SK2

1 X Boa 50 m
1 X 1135 + 1 X 981
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ENG. The simple functioning of this light device enables an optimal 
movement of the fall arrester on the semi static rope and immediate 
blocking in case of fall. Fixed device.

PL. Prosta obsługa tego lekkiego urządzenia pozwala na optymalny 
ruch wzdłuż liny półstatycznej i natychmiastowe zablokowanie w 
przypadku upadku. Bez możliwości zdjęcia na każdym odcinku liny.

ENG. The simple functioning of this light device enables an optimal 
movement of the fall arrester on the semi static rope and immediate 
blocking in case of fall. Portable device.

PL. Prosta obsługa tego lekkiego urządzenia pozwala na optymalny 
ruch wzdłuż liny półstatycznej i natychmiastowe zablokowanie w 
przypadku upadku. Możliwość zdjęcia urządzenia na każdym odcinku 
liny.



ROCKER RED

EN 12841-A

ø 10,5-13 mm

100308900026

0,22 kg

5

ENG. The design of the device enable fast movement, even without 
helping with the hands, of the fall arrester on the semi static rope 
and immediate blocking in case of fall. The device integrates a cam 
which enables the device to be kept in holding or to be used as a 
positioning rope EN358. Equipped with a cord to hold the connector, 
avoiding any unintentional fall of the connector.

PL. Konfiguracja urządzenia pozwala na szybką cyrkulację, nawet 
bez pomocy rąk, na półstatycznej linie i natychmiastowe zablo-
kowanie w przypadku upadku. Urządzenie zawiera zakładkę, która 
pozwala zatrzymać urządzenie w wyznaczonym miejscu lub użyć 
go jako liny pozycjonującej EN358. Zawiera sznurek do mocowania 
karabińczyka, unikając niezamierzonego upadku złącza.

ENG. Device specifically designed for suspension work or rope 
access. Due to its rotational brake, the device moves along the rope 
very softly, creating friction and braking resistance.

Equipped with a movement pin, with which, while fixed, an accurate 
drop is conducted without blocks. It is also equipped with a cord to 
hold the connector, avoiding any unintentional fall.

PL. Urządzenie zaprojektowane specjalnie do pracy w zawieszeniu 
lub dostępu linowego. Dzięki obrotowemu hamulcowi,  urządzenie 
przesuwa się przez linę bardzo delikatnie, tworząc tarcie i opór pod-
czas hamowania.

Posiada przesuwny trzpień, dzięki któremu, odbywa się  precyzyjne 
zejście bez zatorów.  Zawiera również sznur do trzymania karabińczy-
ka, unikając przypadkowego upadku.

EN 353-2, EN 358, EN 12841-A

ø 10,5-12,7 mm

0,16 kg

5

ROCKER 100308900029 1 X Rocker

Kit ROCKER 10 m 100308900022
1 X Rocker

1 X Boa 10 m
1 X 1135 + 1 X 981

Kit ROCKER 20 m 100308900023
1 X Rocker

1 X Boa 20 m
1 X 1135 + 1 X 981

Kit ROCKER 30 m 100308900024
1 X Rocker

1 X Boa 30 m
1 X 1135 + 1 X 981

Kit ROCKER 40 m 100308900031
1 X Rocker

1 X Boa 40 m
1 X 1135 + 1 X 981

Kit ROCKER 50 m 100308900032
1 X Rocker

1 X Boa 50 m
1 X 1135 + 1 X 981
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RETRACTABLE FALL ARRESTERS URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

RETRACTABLE 
FALL ARRESTERS
URZĄDZENIA 
SAMOHAMOWNE
ENG. These devices outstand for their simplicity of use, avoiding 
the need of specific knowledge. The functioning is very simple, the 
device provides with the necessary length for the work, kept always 
in tension, avoiding any type of fall.

Equipped with mechanical brake, achieving a fast and safe braking.

Available in various lengths, with webbing or wire rope, depending 
on the length.

PL. Urządzenia te wyróżniają się prostotą a jego obsługa nie wy-
maga zaawansowanej wiedzy specjalistycznej.  Działanie urządzeń 
jest bardzo proste, ogranicza obszar pracy i będąc stale w napięciu 
uniemożliwia upadek. 

Posiadają system mechanicznego blokowania, zapewniając szybkie 
i bezpieczne hamowanie.

Dostępne są w różnych długościach, z taśmą lub liną stalową, w 
zależności od długości

ENG. Some devices comply with the most 
demanding requirements in horizontal use 
VG11:060:2014 (type A, 0,5mm radius), for 
horizontal use with possibility of vertical 
fall over a sharp edge. Equipped with an 
integrated energy absorber, avoiding any 
kind of breaking during and after the im-
pact, and limiting impact force to 6kN.

PL. Niektóre urządzenia spełniają naj-
bardziej rygorystyczne  wymagania w 
zastosowaniu poziomym VG11: 060: 2014 
(typ A, radio 0,5 mm), do prac poziomych z 
możliwością pionowego upadku z ostrymi 
krawędziami. Posiadają zintegrowany 
amortyzator, który zapobiega pękaniu liny 
podczas i po uderzeniu oraz ogranicza siłę 
uderzenia do 6kN.
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LIGHT: ITS 2 METRES AND ‘MINI’ DESIGN MAKE ITS WEIGHT 
ALMOST UNNOTICEABLE ON THE BACK WHILE WORKING WITH 
A TWINBLOK (BIFURCATED)
LEKKI: KRÓTKA, 2 METROWA TAŚMA ORAZ MAŁY ROZMIAR 
OBUDOWY SPRAWIAJĄ, ŻE JEST BARDZO LEKKI I JEGO CIĘŻAR 
JEST LEDWO ODCZUWALNY PODCZAS PRACY Z TWINBLOKIEM 
(DLA DWÓCH URZĄDZEŃ).

ROBUST: SYNTHETIC HIGH RESISTANCE HOUSING, 
OFFERING GREAT DURABILITY
MOCNA OBUDOWA: OBUDOWA Z PLASTIKU O WYSOKIEJ 
ODPORNOŚCI, ZAPEWNIAJĄCA DŁUGĄ TRWAŁOŚĆ

SAFE: FOR LOAD UP TO 100 KG REDUCING 
IMPACT FORCE BELOW 6KN
BEZPIECZNY: DLA MAKSYMALNYCH 
OBCIĄŻEŃ DO 140 KG ZMNIEJSZAJĄCY SIŁĘ 
UDERZENIA PONIŻEJ 6 KN

TECHNORA® RESISTANT WEBBING 21MM
MOCNA TAŚMA TECHNORA® 21 MM

SWIVEL RING: DESIGNED TO ENABLE 
CONNECTIONS WITH TWINCONNECT
OBROTOWY PIERŚCIEŃ: ZAPROJEKTOWANY 
DO POŁĄCZEŃ Z TWINCONNECT

ENERGY ABSORBER WITH PROTECTOR: FOR 
HORIZONTAL USE WITH POSSIBILITY OF VERTICAL 
FALL OVER A SHARP EDGE, IN ACCORDANCE WITH 
VG 11.060:2014 
POCHŁANIACZ ENERGII Z OSŁONĄ: DO PRACY 
POZIOMEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ PIONOWEGO OPADANIA 
OSTRYMI KRAWĘDZIAMI, ZGODNIE Z VG 11.060:2014

CERTIFIED TO BE USED IN FACTOR 2
CERTYFIKAT DO WYKONYWANIA PRAC PRZY 
WSPÓŁCZYNNIKU UPADKU 2

COMFORTABLE: IT OFFERS CONTINUOUS 
SAFETY WITHOUT OBSTACLES, AVOIDING 
UNNECESSARY FOULING AND FALLS
. WYGODNY: OFERUJE CIĄGŁE 
BEZPIECZEŃSTWO BEZ PRZESZKÓD I 
NIEPOTRZEBNYCH UPADKÓW

1

2

3

4

5

6

7

8
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EN 362

102300900022

kN 23 KN

1

MINIBLOK C MINIBLOK H

EN 360, VG11.060: 2014

100307700035

2 m

0,89 kg

1135 (22 mm) + 977 (21,5 mm)

1

EN 360, VG11.060: 2014

100307700027

2 m

1,2 kg

1135 (22 mm) + 984 (60 mm)

1

TWINCONNECT 2

ENG. Connector for the connection of 2 
Miniblok to the back plate of the harness. It 
has a secure closing of two positions.
 
PL. Złącze umożliwiające podłączenie 
2 minibloków do grzbietowego punktu 
zaczepowego uprzęży. Posiada dwupozycyj-
ny system zamykania.
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TWINBLOK H

EN 360, VG11.060:2014

100307700042

2 m

2,6 kg

2x 1135 (22mm) + 2x 984(60mm) + Twinconnect 2

1

TWINBLOK C

EN 360, VG11.060:2014

100307700041

2 m

2 kg

1135 (22 mm) + 2x 997 (21,5 mm) + Twinconnect 2

1
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EN 360

100307700028

2,5 m

1,4 kg

981 (18 mm) + 976 (20 mm)

5

TIGER

SAFE: FOR LOADS UP TO 140KG
BEZPIECZNY: DLA MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA DO 136 KG

POLYESTER WEBBING, 50 MM WIDE AND 2 METRES 
LONG
TAŚMA POLIESTROWA O SZEROKOŚCI 50 MM I 
DŁUGOŚCI 2 M

ENERGY ABSORBER: REDUCES IMPACT 
FORCE BELOW 6KN
ABSORBER ENERGII: ZMNIEJSZA SIŁĘ 
UDERZENIA PONIŻEJ 6 KN

FALL INDICATOR: IN CASE OF FALL THE GREEN 
INDICATOR TURNS INTO RED INDICATING A FALL AND 
THAT IT MUST BE INSPECTED
WSKAŹNIK UPADKU: W PRZYPADKU UPADKU ZIELONY 
WSKAŹNIK ZMIENIA KOLOR NA CZERWONY, WSKAZUJĄC 
UPADEK ORAZ KONIECZNOŚĆ PRZEPROWADZENIA 
PRZEGLĄDU

976 SWIVEL CONNECTOR 976(20MM)
KARABINEK OBROTOWY 976 (20 MM)

1

2

3

4

5
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KOALA 3,3 KOALA 6,6

EN 360

100307700024 100307700025

3,3 m 6,6 m

1,53 kg 2,64 kg

981 (18 mm) + 976 (20 mm)

1

KOALA 3,3 & KOALA 6,6

SAFE: FOR LOADS UP TO 140 KG REDUCING IMPACT FORCE 
BELOW 6KN
BEZPIECZNY: DLA MAKSYMALNYCH OBCIĄŻEŃ DO 136 KG, 
ZMNIEJSZAJĄCYCH SIŁĘ UDERZENIA PONIŻEJ 6 KN

NYLON WEBBING, 25MM WIDE AND TWO 
VERSIONS: 3,3 M AND 6,6 M
TAŚMA NYLONOWA O SZEROKOŚCI 25 MM I 
DWIE DŁUGOŚCI:  3,3 M I 6,6 M

RESISTANT: ALUMINIUM HOUSING, 
EXTREMELY RESISTANT TO BUMPS AND 
CORROSION
ODPORNY: ALUMINIOWA SKRZYNIA 
KORBOWA, WYJĄTKOWO ODPORNA NA 
UDERZENIA I KOROZJĘ

FALL INDICATOR: IN CASE OF FALL THE 
GREEN INDICATOR TURNS INTO RED 
INDICATING A FALL AND THAT IT MUST 
BE INSPECTED
WSKAŹNIK UPAD KU: W PRZYPADKU 
UPADKU ZIELONY WSKAŹNIK ZMIENIA 
KOLOR NA CZERWONY, WSKAZUJĄC 
UPADEK ORAZ KONIECZNOŚĆ 
PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDU

976 SWIVEL CONNECTOR (20MM)
KARABINEK OBROTOWY 976 (20 MM)

1

2

3

4

5
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EN 360, EN 1496

100301900003

15 m

9 kg

KH260 (18mm)

1

KOALA R15

KOALA R15 FIXING PLATE TO IRUDEK 
TRIPOD
Płytka do zamocowania urządzenia Koala 
R15 do trójnogu Irudek

100300300004

ENG. 4mm galvanized steel cable fall arrest, 15m length, with rescue 
function. Optional fixing plate to connect to Irudek Tripod.

PL. Urządzenie samohamowne z wciągarką korbową z linką ocyn-
kowaną Ø4 mm. o długości 15 m.

Posiada funkcje wciągania i opuszczania. 
Na żądanie dostarczane z płytką do zaczepu do trójnogu Irudek.
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ROBUST: SYNTHETIC HIGH RESISTANCE HOUSING, OFFERING 
GREAT DURABILITY
MOCNY: PLASTIKOWA OBUDOWA O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI, 
ZAPEWNIAJĄCA DŁUGĄ TRWAŁOŚĆ

SAFE: FOR LOADS UP TO 140 KG REDUCING IMPACT 
FORCE BELOW 6KN
BEZPIECZNY: DLA MAKSYMALNYCH OBCIĄŻEŃ DO 140 KG 
ZMNIEJSZAJĄCYCH SIŁĘ UDERZENIA PONIŻEJ 6 KN

25MM POLYESTER WEBBING
TAŚMA 25 MM

SWIVEL RING: TO AVOID ENTANGLEMENT AND 
IMPROVE EQUIPMENT FUNCTIONING
PIERŚCIEŃ OBROTOWY: ZAPOBIEGA SPLĄTANIU I 
POPRAWIA DZIAŁANIE SPRZĘTU

FALL INDICATOR: IN CASE OF FALL THE GREEN 
INDICATOR TURNS INTO RED INDICATING A FALL 
AND THAT IT MUST BE INSPECTED
WSKAŹNIK UPADKU: W PRZYPADKU UPADKU 
ZIELONY WSKAŹNIK ZMIENIA KOLOR NA CZERWONY, 
WSKAZUJĄC UPADEK ORAZ KONIECZNOŚĆ 
PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDU

SWIVEL CONNECTOR 976 (20MM)
KARABINEK OBROTOWY 976 (20 MM)

ENERGY ABSORBER WITH PROTECTOR: FOR HORIZONTAL USE 
WITH POSSIBILITY OF VERTICAL FALL OVER A SHARP EDGE, 
IN ACCORDANCE WITH VG 11.060.:2014 (KARBOR 3,5H AND 
KARBOR 6H)
POCHŁANIACZ ENERGII Z OSŁONĄ: DO PRACY POZIOMEJ Z 
MOŻLIWOŚCIĄ PIONOWEGO UPADKU NA OSTRYCH KRAWĘDZIACH, 
ZGODNIE Z VG 11.060: 2014 (KARBOR 3,5H I KARBOR 6H)

1

2

3

4

5

6

7

KARBOR
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EN 360

100307700088

3,5 m

1,77 kg

1

KARBOR 3,5H

EN 360, VG11.060:2014

100307700084

3,5 m

1,90 kg

981(18mm) + 976(20mm)

1

KARBOR 3,5
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EN 360, VG11.060:2014

100307700069

6 m

2,72 kg

981(18mm) + 976(20mm)

1

KARBOR 6HKARBOR 6

EN 360

100307700068

6 m

2,57 kg

981(18mm) + 976(20mm)

1
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ROBUST: SYNTHETIC HIGH RESISTANCE HOUSING, OFFERING 
GREAT DURABILITY
MOCNY: PLASTIKOWA OBUDOWA O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI, 
ZAPEWNIAJĄCA DŁUGĄ TRWAŁOŚĆ

SAFE: FOR LOADS UP TO 140 KG REDUCING IMPACT 
FORCE BELOW 6KN
BEZPIECZNY: DLA MAKSYMALNYCH OBCIĄŻEŃ DO 140 
KG ZMNIEJSZAJĄCYCH SIŁĘ UDERZENIA PONIŻEJ 6 KN

4,5MM GALVANIZED STEEL WIRE ROPE 
OCYNKOWANA LINA STALOWA 4,5 MM

SWIVEL RING: TO AVOID ENTANGLEMENT 
AND IMPROVE EQUIPMENT FUNCTIONING
PIERŚCIEŃ OBROTOWY: ZAPOBIEGA 
SPLĄTANIU I POPRAWIA DZIAŁANIE 
SPRZĘTU

FALL INDICATOR: IN CASE OF FALL THE GREEN 
INDICATOR TURNS INTO RED INDICATING A FALL 
AND THAT IT MUST BE INSPECTED
WSKAŹNIK UPADKU: W PRZYPADKU UPADKU 
ZIELONA LINIA ZMIENIA KOLOR NA CZERWONY, 
WSKAZUJĄC UPADEK UŻYTKOWNIKA

SWIVEL CONNECTOR 976 (20MM)
KARABINEK OBROTOWY 976 (20 MM)

CERTIFIED FOR WORKING IN EXPLOSIVE 
ENVIRONMENTS, ATEX REGULATIONS 2014/34/EU  EX H 
II T6 GB
CERTYFIKAT DO PRACY W ATMOSFERACH WYBUCHOWYCH, 
DYREKTYWA ATEX 2014/34/UE EX H II T6 GB

ENERGY ABSORBER WITH PROTECTOR: FOR 
HORIZONTAL USE WITH POSSIBILITY OF VERTICAL FALL 
OVER A SHARP EDGE, IN ACCORDANCE WITH VG 11.060 
(SEKURBLOK H10)
POCHŁANIACZ ENERGII Z OSŁONĄ: DO PRACY POZIOMEJ 
Z MOŻLIWOŚCIĄ PIONOWEGO OPADANIA OSTRYMI 
KRAWĘDZIAMI, ZGODNIE Z VG 11.060 (SEKURBLOK H10)

1

2

3

4

5

6

7

*
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SEKURBLOK 7,5 SEKURBLOK 10 SEKURBLOK 10H

EN 360

100307700014

7,5 m

3,57 KG

981(18mm) + 976(20mm)

1

EN 360

100307700015

10 m

3,77 KG

981(18mm) + 976(20mm)

1

EN 360  VG 11.060:2014

100307700033

10 m

3,94 KG

981(18mm) + 976(20mm)

1

Ex h II T6 Gb Ex h II T6 Gb
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SEKURBLOK 15 SEKURBLOK 20 SEKURBLOK 30

EN 360

100307700016

15 m

6,9 KG

981(18mm) + 976(20mm)

1

EN 360

100307700017

20 m

7,45 KG

981(18mm) + 976(20mm)

1

EN 360

100307700018

30 m

12,8 KG

981(18mm) + 976(20mm)

1

Ex h II T6 Gb Ex h II T6 Gb Ex h II T6 Gb
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SEKURCOAT 
SELECTION GUIDE
PRZEWODNIK WYBORU

100307700085 100307700086 100307700087

S (7,5 - 10 m) M (15 - 20 m) L (30 m)

1

ENG. Coat for the Sekurblok range housing. 
Designed carefully to avoid the input of dirti-
ness or liquids.

PL. Futerał do obudowy serii Sekurblok. 
Starannie zaprojektowany, aby zapobiec 
wnikaniu brudu lub cieczy.

MODEL
MODEL HOUSING LINE TYPE

RODZAJ LINY
MBS

OBCIĄŻENIE

MINIBLOK H Synthetic 
SYNTETYCZNY

Technora® webbing
TAŚMA Technora® 140 kg 2 m 1,2 kg

MINIBLOK C Synthetic
SYNTETYCZNY

Technora® webbing
TAŚMA Technora® 140 kg 2 m 2,5 kg

TIGER 2,5 Synthetic
SYNTETYCZNY

Polyester webbing
TAŚMA POLIESTER 140 kg 2,5 m 1,43 kg

KOALA 3,3 M Aluminium
ALUMINIUM

Nylon webbing
TAŚMA NYLON 136 kg 3,3 m 1,53 kg

KOALA 6,6 M Aluminium
ALUMINIUM

Nylon webbing
TAŚMA NYLON 136 kg 6,6 m 2,64 kg

KOALA 15R Aluminium
ALUMINIUM

4 mm galvanized steel
STAL OCYNKOWANA 136 kg 15 m 9 kg

KARBOR 3,5 Synthetic
SYNTETYCZNY

Polyester webbing
TAŚMA POLIESTER 140 kg 3,5 m 3,33 kg

KARBOR 3,5H Synthetic
SYNTETYCZNY

Polyester webbing
TAŚMA POLIESTER 140 kg 3,5 m 1,9 kg

KARBOR 6 Synthetic
SYNTETYCZNY

Polyester webbing
TAŚMA POLIESTER 140 kg 6 m 2,57 kg

KARBOR 6H Synthetic
SYNTETYCZNY

Polyester webbing
TAŚMA POLIESTER 140 kg 6 m 2,72 kg

SEKURBLOK 
7,5 

Synthetic
SYNTETYCZNY

4,5 mm galvanized steel
STAL OCYNKOWANA 140 kg 7,5 m 3,57 kg

SEKURBLOK 
10H 

Synthetic
SYNTETYCZNY

5 mm galvanized steel
STAL OCYNKOWANA 5 mm 100 kg 10 m 3,94 kg

SEKURBLOK 10 Synthetic
SYNTETYCZNY

4,5 mm galvanized steel
STAL OCYNKOWANA 140 kg 10 m 3,77 kg

SEKURBLOK 15 Synthetic
SYNTETYCZNY

4,5 mm galvanized steel
STAL OCYNKOWANA 140 kg 15 m 6,9 kg

SEKURBLOK 20 Synthetic
SYNTETYCZNY

4,5 mm galvanized steel
STAL OCYNKOWANA 140 kg 20 m 7,45 kg

SEKURBLOK 
30 

Synthetic
SYNTETYCZNY

4,5 mm galvanized steel
STAL OCYNKOWANA 140 kg 30 m 12,8 kg
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DESCENDERS AND EVACUATION SYSTEMS PRZYRZĄDY ZJAZDOWE I EWAKUACYJNE

DESCENDERS 
AND EVACUA-
TION SYSTEMS
PRZYRZĄDY 
ZJAZDOWE I 
EWAKUACYJNE 
ENG. Irudek manufactures a wide range of equipment designed 
for rope access and work positioning by means of a rope, com-
plying with the specific regulations for vertical work EN 12841 
and evacuation systems, both manual and automatic.

These regulations state that for any kind of work access rope 
two independent semi static ropes must be used. One of them 
is called working line (descenders and ascenders are used on 
it, for progression), while the other rope is the safety line (only 
a sliding fall arrester can be used on it, as a safety line in case 
of fall).

PL. W firmie Irudek produkujemy szeroką gamę urządzeń 
przeznaczonych do prac w dostępie linowym oraz pozyc-
jonowania za pomocą lin w oparciu o szczególne przepisy doty-
czące pracy w pionie EN 12841 oraz urządzenia ewakuacyjne 
zarówno ręczne jak i  automatyczne. 

Norma ta wskazuje, że dla każdej pracy przy dostępie linowym  
należy użyć dwóch niezależnych lin półstatycznych. Jedną 
z nich nazywamy liną roboczą (używamy w niej urządzenia 
zjazdowe oraz wspinaczkowe), podczas gdy druga lina będzie 
liną bezpieczeństwa (w której tylko stosujemy ślizgowe 
urządzenie samozaciskowe jako element bezpieczeństwa w 
przypadku upadku).
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D4 PROD4

EN 12841C

ø 10,5-11 mm

101102300001

0,65 kg

240 kg

1

EN 12841C

ø 9-13 mm

101102300008

0,68 kg

240 kg

1

ENG. The D4 is a descender designed for the most exigent users. Due 
to the metallic manufacturing of all its components, this descender 
is high resistant to wear and tear, attrition bumping and corrosion, 
far more than conventional devices. With this device, the user has an 
exact and progressive control of every ascent handling and sloping 
plane progression, as well as descent speed, even with gloves, em-
bedding, in addition, a double blocking anti panic security system. 
The permitted maximum load of 240kg, enable the simultaneous de-
scent of two persons in case of rescue and makes it one of the best 
options when it comes to declutching tensioning.

PL. D4 to urządzenie zjazdowe przeznaczone dla najbardziej wymaga-
jących użytkowników. Dzięki metalowej konstrukcji wszystkich kom-
ponentów, osiąga odporność na zużycie, wstrząsy i korozję znacznie 
przewyższającą konwencjonalne urządzenia. Jest to urządzenie, za 
pomocą którego operator posiada pełną kontrolę wszystkich czyn-
ności wspinania oraz prędkości zjazdu wykonywanych  w płaszczyźnie 
pochyłej,  nawet w rękawicach. Ponadto wyposażony jest w funkcję 
podwójnej autoblokady oraz blokadę antypaniczną. 
Maksymalne obciążenie 240 kg daje możliwość zjazdu dwóch osób 
jednocześnie w przypadku akcji ratowniczej. Urządzenie stanowi  jed-
ną z najlepszych opcji w systemach napiętych odłączalnych. 

 

ENG. The D4 Pro is a descender designed for the most experienced 
users. Due to the metallic manufacturing of all its components, this 
descender is resistant to wear and tear, bumping and corrosion, far 
more than conventional devices. With this device, the user has an ex-
act and progressive control of every ascent manoeuvre and sloping 
plane progression, as well as descent speed, even with gloves. This 
model does not include an anti-panic lever.
The permitted maximum load of 240kg, enable the simultaneous de-
scent of two persons in case of rescue and makes it one of the best 
options when it comes to declutching tensioning.

PL. D4 Pro to urządzenie zjazdowe przeznaczone dla najbardziej 
wymagających użytkowników. Dzięki metalowej konstrukcji wszyst-
kich komponentów, osiąga odporność na zużycie, wstrząsy i koroz-
ję znacznie przewyższającą konwencjonalne urządzenia. Jest to 
urządzenie, za pomocą którego operator posiada pełną kontrolę 
wszystkich czynności wspinania oraz prędkości zjazdu wykony-
wanych w płaszczyźnie pochyłej, nawet w rękawicach.  Nie zawiera 
dźwigni antypanicznej.
Maksymalne obciążenie 240 kg daje możliwość zjazdu dwóch osób 
jednocześnie w przypadku akcji ratowniczej. Urządzenie stanowi  jed-
ną z najlepszych opcji w systemach napiętych odłączalnych.
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KROW ANKA STRYDER

EN 567, EN 12841-B

ø 9-13 mm

101102200001

0,16 kg

1

100506300001

0,12 kg

1

STRYDER R STRYDER L

EN 12841 B

101102200003 101102200004

0,19 kg

1

ENG. Chest ascender, designed to be at-
tached in a harness. To be used in counter-
balance and rope ascents, achieving an ac-
curate ascent and reducing effort. Its design 
minimizes the possibility of an accidental 
rope escape.

PL. Przyrząd zaciskowy brzuszny, zaprojek-
towany do prac razem z szelkami. 
Do stosowania jako przeciwwaga oraz 
do wspinaczek po linie. Pozwala na szyb-
ką wspinaczkę przy mniejszym wysiłku.  
Jego konstrukcja minimalizuje możliwość 
przypadkowego wyjścia liny.

ENG. Ascension foot loop for vertical work, 
made of webbing band to extend its dura-
bility. Light and with an adjustable length, it 
enables the possibility to be fixed to the foot, 
for those situations that chain manoeuvres 
of Vertical Work.

PL. Pętla wspinaczkowa do prac w pionie, 
wyprodukowana z taśmy zwiększającej jej 
trwałość.  Lekka,  o regulowanej długości, 
pozwala na przymocowanie do stopy.

ENG. Foot ascender for vertical or forestry 
work, made of webbing to extend its dura-
bility. This device enables faster and softer  
ascents, avoiding user’s fatigue. 

PL. Pedał wspinaczkowy do prac w pionie 
lub prac leśnych, wyprodukowany z taśmy 
która przedłuża jego trwałość. To urządzenie 
sprawia, że wspinaczka  staje się szybsza 
i łagodniejsza. Zmniejsza zmęczenie użyt-
kownika.
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HAULERBINER

EN12278, EN567

ø 9-13 mm

105 cm 165 cm 300 cm

102411500001 102411500002 102411500003

0,72 kg 0,88 kg 1,20 kg

1

ENG. Compact and light rescue hoist, with three integrated pulleys in 
each of the two connectors, making a spin-off of 6:1 and 7:1. Easy and 
fast installing due to its flexible coat, avoiding abrasion and entangle-
ment risk. Equipped with transport bag. 
The HaulerBiner can be used in various ways:

1. As part of an aided system
2. Connected to a fixed structure, gaining a mechanical advantage 
MA 6: 1 (theoretical)
3. Connected to a harness (moving element) gaining a mechanical 
advantage MA 7: 1 (theoretical)
4. With a descender D4/D2, as part of a load transferring system
5. As a tensing element in progression or/and security systems
6. As a stretcher handling device, using one or more HaulerBiner to 
change and adjust the position of the stretcher (STEF) easily

PL. Kompaktowy i lekki zestaw ratowniczy wyposażony w 3 bloczki 
wbudowane w każdy z dwóch zatrzaśników. Umożliwia budowę ukła-
du o wydajności 6:1 lub 7:1. Łatwy i szybki montaż dzięki elastycznej 
osłonie, która zapobiega ryzyku splątania i przetarcia liny. Zawiera 
torbę transportową.
Rodzaje zastosowań HaulerBiner-a: 

1. W ramach systemu wspomaganego
2. Zakotwiczone do stałej konstrukcji, uzyskując przewagę mechan-
iczną MA 6: 1 (wartość teoretyczna)
3. Zakotwiczone do szelek (element ruchomy) uzyskując przewagę 
mechaniczną MA 7: 1 (wartość teoretyczna)
4. Z urządzeniem zjazdowym  D4 / D2, jako część systemu przeno-
szenia obciążenia
5. Jako element napięcia w wykonywaniu prac i/lub systemach bez-
pieczeństwa
6. Jako urządznie wspomagające  obsługę noszy, używając jednego 
lub więcej HaulerBiner-a do łatwej zmiany lub regulacji pozycji noszy 
(STEF)
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EN 362

4 m

101512000001

1,21 kg

984 (60 mm)

1

LIFT

EN 567, EN12841-B

ø 8-13 mm

LIFT R: 100505600001 LIFT L: 100505600002

0,09 kg

1

ENG. Ultra-light blocking hand ascender for rope progression. 
Ergonomic handle designed to provide an optimal grasp. Equipped 
with differentiated holes for the clamping element and the foot loop, 
designed for the ascension with one single rope. 

PL. Przyrząd zaciskowy bardzo lekki do wspinania się po linie. Ergo-
nomiczny uchwyt zaprojektowany aby zapewnić optymalną przy-
czepność. Posiada zróżnicowane otwory na elementy mocujące oraz 
pedał zaprojektowany do wspinania się pojedynczą liną.

RESCUE PERT

ENG. Ultra-light weight pole made of fibreglass for the 
connection of the fallen person from a higher area, without 
having to reach them. Equipped with rescue connector 984.

PL. Ultralekka tyczka  z włókna szklanego pozwalająca na 
zakotwiczenie osoby poszkodowanej znajdującą się w pewnej 
wysokości, bez konieczności wspinaczki do miejsca wypadku. 
Zawiera zatrzaśnik ratunkowy 984.

DESCENDERS AND EVACUATION SYSTEMS PRZYRZĄDY ZJAZDOWE I EWAKUACYJNE 101



RK1 RESCUE KIT

EN12841-C, EN12278, EN567, EN795B, EN1891A, EN362

30 m 50 m

102404300001 102404300002

4,4 kg 6,1 kg

1

ENG. Rescue kit designed to facilitate to the maximum and optimize 
the evacuation of injured people after a fall. Equipped with a D4 
descender, a HaulerBiner 105cm, two 992 automatic connectors, 
CTA02 anchorage strap, Irusack 40L and Boa Roll rope 10.5mm.

PL. Zestaw ratunkowy zaprojektowany w celu maksymalnego 
ułatwienia i optymalizacji ewakuacji ofiar wypadków po upadku. W 
zestawie urządzenie zjazdowe  D4, zestaw ratowniczy HaulerBiner 
105 cm, 2 automatyczne karabińczyki 992, taśma kotwicząca CTA02, 
plecak Irusack 40L oraz lina Boa Roll 10,5 mm.

RK2 RESCUE KIT

EN12841-C, EN12278, EN567, EN795B, EN1891A, EN362

30 m 50 m

102404300003 102404300004

5,4 kg 7,1 kg

1

ENG. Rescue kit equipped with rescue pole for cases where the 
injured person does not collaborate. Equipped with a D4 descender, a 
HaulerBiner 105cm, two 992 automatic connectors, CTA02 anchor-
age strap, Irusack 40L and Boa Roll rope 10.5mm and a RESCUE 
PERT rescue pole.

PL. Zestaw ratunkowy w skład którego wchodzi tyczka ratunkowa dla 
przypadków, w których ofiara nie współpracuje. W zestawie urządze-
nie zjazdowe D4, zestaw ratowniczy HaulerBiner 105 cm, 2 zatrzaśni-
ki automatyczne 992, taśma kotwicząca CTA02, plecak Irusack 40L, 
lina Boa  10,5 mm oraz tyczka ratunkowa RESCUE PERT.

102



D2 AG10K

EN 12841C, EN 795B, EN 362

1,2 kg

140 kg

1

EN 341

101108500001, ROPE/STRING: 101100300001

0,9 kg

1

ENG. Innovative descender, light and minimalist. Designed for emer-
gency/evacuation descents. Equipped with an anti-panic double block 
system, that gets activated when the user releases the lever, but also 
when it is operated in an uncontrolled way. It facilitates evacuation in 
sloping planes. Available lengths from 15 to 120 metres.
Equipped with a D2 descender, a Technora® or polyester rope, a Tech-
nora® or Dyneema® anchorage strap, two automatic aluminium con-
nectors and transport bag.

PL. Urządzenie zjazdowe charakteryzujące się innowacyjnością, 
lekkością oraz minimalizmem. Zaprojektowany do zjazdów awary-
jnych/ewakuacji.  Posiada podwójny system antypaniczny, który jest 
aktywowany, zarówno gdy użytkownik zwalnia dźwignię, jak również 
kiedy w sposób niekontrolowany ją uruchamia.  Ułatwia ewakuację w 
pochyłych płaszczyznach. Dostępna długość od 15 do 120 metrów.
Zestaw zawiera  1 urządzenie zjazdowe D2, 1 linę z  Technora® lub z 
poliestru, 1 taśmę  kotwicząca Technora® lub Dyneema®, 2 automaty-
czne zatrzaśniki aluminiowe oraz jedną torbę  do przenoszenia.

ENG. Automatic evacuation system, which enables a controlled de-
scent, without the user having intervention. Both ends of the rope are 
used for the descent, minimizing therefore evacuation time. Equipped 
with 9mm semi static rope and 2 aluminium connectors. The length of 
the rope of the system depends on the required usage metres, with a 
maximum length of 200m. Descents of up to 2 persons can be con-
ducted.
    
PL. Automatyczny sprzęt do ewakuacji, który umożliwia kontrolowany 
zjazd bez konieczności interwencji operatora. Oba zaciski liny są 
używane do zjazdu alternatywnie, co minimalizuje czas ewakuacji. W 
zestawie 9-milimetrowa lina półstatyczna i 2 zatrzaśniki aluminiowe. 
Długość liny urządzenia jest konfigurowana zgodnie z potrzebą, a 
maksymalna długości liny wynosi 200m. Umożliwia zjazd do 2 osób.

Features. Cechy: 
Descend speed. Prędkość opuszczania: 0,8 M/SEG.
Max. lenght of rope. Maksymalna długość liny 200 m 
Max. use height for 2 users. Maksymalna wysokość użytkowania dla 
2 osób: 100 m 
Max. load. Maksymalne obciążenie: 150 KG
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AG10 HUBA

EN 341, EN 1496

101508500010, CUERDA/CORDA: 101100300001

1,5 kg

1

ENG. Automatic evacuation system, which enables a controlled 
descent, without the user having to take action. Both ends of the 
rope are used for the descent, minimizing therefore evacuation time. 
Equipped with an aluminium wheel and it enables descents up to 
400 metres due to its slightly more robust design compared to its 
smaller brother. It includes a 9mm semi static rope and 2 aluminium 
connectors. Descents of up to 2 persons can be conducted. 

PL. Automatyczny sprzęt do ewakuacji, który umożliwia kontrolowany 
zjazd bez konieczności interwencji operatora. Oba zaciski liny są 
używane do zjazdu alternatywnie, co minimalizuje czas ewakuacji. 
W zestawie większe pokrętło aluminiowe umożliwiające zjazdy 
nawet do 400 metrów dzięki nieco bardziej wytrzymałej konstrukcji,  
9-milimetrowa lina półstatyczna i 2 zatrzaśniki aluminiowe. 
Umożliwia zjazd do 2 osób.

Features. Cechy: 
Descend speed. Prędkość opuszczania: 0,7 M/s
Max. length of rope. Maksymalna długość liny: 400 m 
Max. load. Maksymalne obciążenie: 150 Kg

AG10K HUBA

EN 341, EN 1496

101508500001, CUERDA/CORDA: 101100300001

1,4 kg

1

ENG. Automatic evacuation system, which enables a controlled 
descent, without the user having to take action. Both ends of the 
rope are used for the descent, minimizing therefore evacuation time. 
Equipped with a wheel, which enables the lifting of injured people in 
rescue manoeuvres, 9mm semi static rope and 2 aluminium connec-
tors. The length of the rope of the system depends on the required 
usage metres, with a maximum length of 200m. Descents of up to 2 
persons can be conducted.

PL. Automatyczny sprzęt do ewakuacji, który umożliwia kontrolowany 
zjazd bez konieczności interwencji operatora. Oba zaciski liny są 
używane do zjazdu alternatywnie, co minimalizuje czas ewakuacji. W 
zestawie pokrętło umożliwiające podnoszenie rannych w manewrach 
ratunkowych,  9-milimetrowa lina półstatyczna i 2 zatrzaśniki 
aluminiowe. Długość liny urządzenia jest konfigurowana zgodnie z 
potrzebą, a maksymalna długości liny wynosi 200m. Umożliwia zjazd 
do 2 osób.

Features. Cechy: 
Descend speed. Prędkość opuszczania: 0,7 M/s
Max. length of rope. Maksymalna długość liny: 200 m 
Max. load. Maksymalne obciążenie: 150 Kg
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BAG WITH HUMIDITY CONTROL WINDOW
TORBA Z OKIENKIEM KONTROLI ZAWILGOCENIA IRUSACK 40

STORAGE BARREL
BECZKA DO PRZECHOWYWANIA

STORAGE BOX
SKRZYNKA DO PRZECHOWYWANIA

103509700003

1

101100300004

55 L

103500300007

1

EN 12278

101500300001 101500300004

29 L 42 L

ENG. This bag enables watertight isolation of the equipment. Through the humidity 
control window we can control the condition, as the change in colour reflects 
when the equipment has to be sent back for its corresponding inspection. 7-year 
guarantee. 
It includes an inspection kit which consists of inspections book, security seals, the 
marker and stickers of the following inspections. 

PL. Torba umożliwia szczelne odizolowanie sprzętu.  Wyposażona w okienko do 
kontroli stopnia zawilgocenia, które zmienia zabarwienie, w momencie, w którym 
sprzęt należy oddać do przeglądu. Posiada 7-letnią gwarancję.
W zestawie: książeczka kontroli, uszczelki, długopis oraz naklejki dotyczące 
następnej kontroli.

ENG. Watertight rucksack to avoid humidity and 
dirtiness.

PL. Wodoodporny plecak chroni przed zawilgoce-
niem oraz brudem. 

ENG. Watertight storage barrel for a more rigid protection of the 
equipment. 

PL. Wodoszczelna beczka do przechowywania sprzętu, zapewnia 
bardziej sztywną ochronę sprzętu.

ENG. Aluminium box with stackable edges, for a total protection of 
the devices from bumping and dirtiness. Consult for more capacities.

PL. Aluminiowa skrzynka z narożnikami do ustawiania w stosy, 
zapewniająca całkowitą ochronę urządzeń przed uderzeniami i 
brudem. Dostępne inne rozmiary.
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ALF 3:1 ALF 5:1

EN 12278

10 m 20 m 30 m

101100400003 101100400004 101100400005

1,2 kg

4x 1131 (21 mm)

1

EN 12278

10 m 20 m 30 m

101100400006 101100400007 101100400008

1,2 kg

4x 1131 (21 mm)

1

ENG. Descent and ascent system for rescue operations. The pulley 
system with mechanical advantages 3:1 enables people to ascend or 
descend with little effort. The system can be set at various lengths, 
depending on usage needs. The system consists of: 

PL. System wjazdowy i zjazdowy dla akcji ratowniczych. System 
bloczków o przełożeniu  3: 1 umożliwia wciąganie i opuszczanie ludzi 
bez wysiłku.  Sprzęt może być skonfigurowany dla różnych długości, 
zależnie od potrzeb.  Składa się z następujących elementów:

2 x PRO065BUS
1 x ALF PRO431
1 x LIFT
4 x 1131
1 x Irusack 50

(Consult other lenghts. DOSTEPNE INNE DŁUGOŚCI.)

ENG. Descent and ascension system for rescue manoeuvres. The 
pulley system with mechanical advantages 5:1 enables people to 
ascend or descend with even less effort than in a 3:1 system. The 
system can be set at various lengths, depending on usage needs. 
The system consists of:

PL. System wjazdowy i zjazdowy dla akcji ratowniczych. System 
bloczków o przełożeniu  5:1 umożliwia wciąganie i opuszczanie ludzi 
z jeszcze mniejszym wysiłkiem niż z systemem 3:1. Sprzęt może być 
skonfigurowany dla różnych długości, zależnie od potrzeb.  Składa się 
z następujących elementów:

2 x PR0064BUS
1 x ALF PRO431
1 x LIFT
4 x 1131
1 x Irusack 50

(Consult other lenghts. DOSTEPNE INNE DŁUGOŚCI.)
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ECO NEST

101501000001

1,2 kg

200 kg

1

EN 1498B

101509500001

0,33 kg

5

ENG. Rescue stretcher in rolling polyethylene and easy to transport 
in a bag. Designed for rescue operations, both in horizontal and 
vertical. Easy to use and stock. Includes transport bag, straps and 
handles.

PL. Nosze ratunkowe z polietylenu. Zwijane i łatwe w transporcie w 
plecaku. Przeznaczone do akcji ratowniczych zarówno w poziomie, 
jak i w pionie. Łatwe w użyciu i przechowywaniu. Dostarczane z torbą, 
taśmami oraz uchwytami. 

ENG. Evacuation triangle to be used in the rescue of injured people, 
which aims easiness, fast installation and adjustment to any situa-
tion. Equipped with 3 anchorage rings.

PL. Trójkąt ewakuacyjny przeznaczony do prac ratowniczych przy 
osobach poszkodowanych. Łatwość i szybkość zakładania i regulacji 
w każdej sytuacji. Zawiera 3 pierścienie mocujące.
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PRO65 BUS PRO37 BUS PRO64 BUS

EN 12278

ø < 13 mm

102408200004

0,2 kg

50 kN

1

EN 12278

ø < 13 mm

102408200005

0,09 kg

28 kN

1

EN 12278

ø < 13 mm

102402600001

0,5 kg

50 kN

1

ENG. Simple pulley with bushing and auxiliary 
anchorage in the lower area.

PL. Bloczek prosty z mosiężnymi łożyskami 
wyposażony w pomocniczy punkt mocowan-
ia w dolnej części.

ENG. Simple pulley with bushing and with 
a unique upper anchorage which makes it 
ideal for light applications.

PL. Bloczek prosty z mosiężnymi łożyskami 
wyposażony w jeden punkt mocowania w 
górnej części. Idealny do prac lekkich.

ENG. Double pulley with bushing and auxiliary 
anchorage in the lower area.

PL. Bloczek podwójny z mosiężnymi łożys-
kami wyposażony w pomocniczy punkt 
mocowania w dolnej części.

PULLEYS
BLOCZKI
ENG. All  pulleys combine the minimum friction for a maximum efficiency, together with a robust construction, 
which provides a great endurance to loads and lifetime, without increasing the weight of the devices.
BUSHING: Ideal for high weight and low speed.
BALL BEARING: Ideal for low weight and high speed.

PL. Wszystkie bloczki łączą w sobie minimalne tarcie dla maksymalnej wydajności. Charakteryzują się także so-
lidną konstrukcją, która zapewnia im dużą odporność na obciążenie i upływ czasu. 
ŁOŻYSKO MOSIĘŻNE: Idealne dla dużej masy i niskiej prędkości.
ŁOŻYSKO KULKOWE: Idealne dla małej masy i dużej prędkości.
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PRO67 BUS PRO702 PRO704

EN 12278

ø < 16 mm

102402600003

0,76 kg

70 kN

1

EN 12278, EN567

ø 10-13 mm

1024082000009

0,663 kg

40 kN

1

EN 12278, EN567

ø 10-13 mm

1024082000007

0,65 kg

40 kN

1

ENG. Oversized double pulley, for ropes up to 
16mm, with bushing and auxiliary anchorage 
in the lower area.

PL. Bloczek podwójny duży, dla lin do 16mm, 
z mosiężnymi łożyskami wyposażony w po-
mocniczy punkt mocowania w dolnej części.

ENG. No-return two-way pulley with excep-
tional qualities, designed for lifting heavy 
loads. The auxiliary anchorage on the lower 
area and the independent mechanisms of 
pulley and sheaves allow various settings for 
counterweight and hoist operations.

PL. Dwukierunkowy bloczek  z zaciskiem 
o wyjątkowych cechach,  przeznaczony 
do podnoszenia ciężkich ładunków. Wy-
posażony w pomocniczy punkt mocowania w 
dolnej części.
Niezależne mechanizmy bloczków i krążków 
umożliwiają prace w różnych konfiguracjach.

ENG. No-return one-way pulley with excep-
tional qualities, designed for hoisting heavy 
loads. The auxiliary anchorage on the lower 
area and the independent mechanisms of 
pulley and sheaves allow various settings for 
counterweight and hoist operations.

PL. Jednokierunkowy bloczek z zaciskiem 
o wyjątkowych cechach,  przeznaczony 
do podnoszenia ciężkich ładunków. Wy-
posażony w pomocniczy punkt mocowania w 
dolnej części.
Niezależne mechanizmy bloczków i krążków 
umożliwiają prace w różnych konfiguracjach.
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MULTI-ANCHORAGE PLATES   
PŁYTKI STANOWISKOWE
ENG. These multi-anchorage plates are used to organize a work setup, to have a simple safe system of multiple 
anchorages and facilitate a balance of loads.

PL. Płytki stanowiskowe służą do organizowania stanowiska roboczego, zapewniają prosty i bezpieczny sposób 
wielokrotnego kotwienia oraz sprzyjają zrównoważeniu obciążeń.
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PRO300 PRO310

PRO320 SWIVER

EN 362

100206600001

0,092 kg

35 kN

1

EN 362

100206600002

0,242 kg

40 kN

1

EN 362

100206600003

0,454 kg

45 kN

1

EN 354

100206600004

0,043 kg

35 kN

1

ENG. For simple installation, it provides one main anchorage and 3 
auxiliary ones.

PL. Przeznaczona do prostych instalacji, zapewnia jedno kotwienie 
główne oraz  trzy pomocnicze.

ENG. Almost for every type of installation, it provides one main 
anchorage, 5 lower part auxiliary anchorages and 2 side auxiliary 
anchorages.

PL. Prawie do każdego rodzaju instalacji, zapewnia jedno kotwienie 
główne,  pięć pomocniczych oraz dwa boczne.

ENG. For very complex installations, it enables the possibility to 
anchorage in 15 different points of the plate.

PL. Przeznaczona do bardzo złożonych instalacji, zapewnia możli-
wość kotwienia w piętnastu różnych punktach na płytce. 

ENG. Swivel connector with two parts which turn independently, 
avoiding that the rope or rope system creates twists or uncomfort-
able loops.

PL. Dwuczęściowe obrotowe złącze, które obraca się niezależnie od 
siebie, zapobiegając skręceniom lin wskutek rotacji ciężaru.
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CONNECTORS ZATRZAŚNIKI

CONNECTORS
ZATRZAŚNIKI
ENG.  Irudek manufactures a wide range of connectors, in ac-
cordance with the EN 362 requirements, to offer a great variety 
of alternatives to the user. 

Irudek provides different types of material (steel, stainless 
steel and aluminium), various shapes and various types of 
closure:

PL.  Produkujemy szeroka gamę zatrzaśników zgodnie z Normą 
EN 362, w celu zapewnienia różnorodnych alternatyw dla użyt-
kownika.
 
Posiadamy szeroką gamę zatrzaśników produkowanych z 
różnego rodzaju materiałów (stal, stal nierdzewna i aluminium), 
różne kształty i różne rodzaje zamknięcia:

SCREW-LOCK
Screw-closure. Zamkniecie gwintowane.

TWIST-LOCK
1/4 turn closure. Zamkniecie automatyczne 1/4 obrotu.

TRI-LOCK
Triple action closure. Zamkniecie automatyczne potrójne 
działanie.

DUE-LOCK
Double action closure. Zamkniecie podwójne działanie.

KEY-LOCK
Blind nose, prevents ropes or straps from hooking on 
the connector. ślepa końcówka, zapobiega zaczepianiu 
się lin lub taśm o zatrzaśnik.
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981 982 989

EN 362

102300900002

18 mm

174 g

25 kN

100

EN 362

102300900005

22 mm

236 g

40 kN

25

EN 362

102300900013

22 mm

230 g

40 kN

25

SCREW-LOCK TWIST-LOCK TRI-LOCK

ENG. Optional serial number: 
PL. OPCJONALNIE MOŻLIWE UMIESZCZENIE 
NUMERU SERYJNEGO:
102300900028

ENG. Optional serial number: 
PL. OPCJONALNIE MOŻLIWE UMIESZCZENIE 
NUMERU SERYJNEGO:
102300900029
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STEELSAFE
ENG. Connectors made of steel with a special treatment for corrosion, 
withstand 120-hour exposure to salt-spray, instead of the 72 hours 
required by standards.

PL. Zatrzaśniki stalowe z obróbką antykorozyjną, wynik próby 
oddziaływania mgły solnej przez 120 godzin, zamiast wymaganego 
przepisami okresu 72 godzin.



39

EN 362

102300900003

50 mm

492 g

23 kN

25

DUE-LOCK

976

EN 362

102300900020

20 mm

380 g

23 kN

5

DUE-LOCK

FALL INDICATOR  / WSKAŹNIK UPADKU

987

EN 362

102300900011

85 mm

800 g

23 kN

5

DUE-LOCK

308INOX

SCREW-LOCK

EN 362

102307300003

16 mm

174 g

30 kN

25

PINZA

EN 362

102300900010 102300900004 102300900009

M L XL

75 mm 110 mm 140 mm

294 g 338 g 378 g

20 kN

5

CONNECTORS ZATRZAŚNIKI 115



1135 1131

936

990

EN 362

102300900006

22 mm

76 g

22 kN

25

EN 362

102300900008

21 mm

86 g

21 kN

25

EN 362

102300900023

14 mm

85 g

23 kN

25

EN 362

102300900014

21 mm

79 g

21 kN

25

SCREW-LOCK TWIST-LOCK

TWIST-LOCK

TRI-LOCK

984 988

EN 362

102300900007

60 mm

462 g

22 kN

25

EN 362

102300900001

100 mm

960 g

20 kN

5

DUE-LOCK DUE-LOCK
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SILVERLIGHT
ENG. Range of light weight connectors in aluminium. Including individual serial number marking.

PL. Gama lekkich aluminiowych zatrzaśników. Mają indywidualne oznaczenie numeru seryjnego.
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991 BLUE 992 BLUE 993 BLUE

EN 362

102300900016

20 mm

74 g

20 kN

25

EN 362

102300900017

21 mm

84 g

23 kN

25

EN 362

102300900018

20 mm

79 g

23 kN

25

SCREW-LOCK
KEY-LOCK KEY-LOCK KEY-LOCK

TWIST-LOCK TRI-LOCK

BLIND BLUE
ENG. Light weight connectors in aluminium, designed 
with blind nose to avoid entanglement. 

PL. Lekkie zatrzaśniki aluminiowe, zaprojektowane ze 
ślepą końcówką, aby zapobiec zaczepianiu się lin.
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OVAL LINK

DELTA LINK

EN 362

102304800002 102304800003 102304800004

11 mm 12 mm 20,5 mm

77 g 137 g 157 g

35 kN 55 kN 50 kN

25

EN 362

102304800005 102304800006

10 mm 12 mm

88 g 153 g

27 kN 45 kN

25

D-LINK

EN 362

102304800007

10 mm

144 g

45 kN

25

MAILLON
ENG. Once the screw is closed, it can be tightened with a tool so that it almost becomes a permanent connection.

PL. Po zamknięciu gwintu można go dokręcić kluczem, aby uzyskać praktycznie stałe połączenie.
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ANCHORAGE 
DEVICES AND 
CONFINED 
SPACES
URZĄDZENIA 
KOTWICZĄCE I 
OGRANICZONA 
PRZEZTRZEŃ
ENG. Anchorage devices are the most important part of fall 
arrest system, as it is the part where the fall arrest system is 
connected. That is why Irudek manufactures various types of 
anchorage devices, as a solution for different types of work.
Thus, we provide fixed anchorages (EN 795 A), temporary 
anchorages (EN 795 B), flexible horizontal anchorage lifelines 
(EN 795 C) rigid rail anchorages (EN 795 D) and deadweight 
anchorages (EN 795 E).

PL. Punkty kotwiczące są najważniejszą częścią systemu 
zabezpieczającego przed upadkiem.  Dlatego w firmie Irudek 
produkujemy różnego rodzaju urządzenia kotwiczące, oferując 
rozwiązanie praktycznie dla każdego rodzaju pracy.
W ten sposób, mamy punkty kotwiczenia stałe (EN 795 A), 
punkty kotwiczenia tymczasowe (EN 795 B), poziome elasty-
czne linie kotwiące (EN 795 C), sztywne szyny kotwiczące (EN 
795 D) i punkty kotwiczenia przenośne (EN 795E).
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TRIPODS
TRÓJNOGI
ENG. The tripods are anchorage devices designed to enable anchor points during work at confined spaces. This 
type of work requires the use of one anchor point (at least) which enables to work with efficiency and total safe-
ty. Tripods are made of aluminium, which enables to transport them easily.

PL. Trójnogi są urządzeniami kotwiczącymi zaprojektowanymi do zapewnienia punktu kotwiczącego w miejscach 
o ograniczonej przestrzeni. Zadania te wymagają użycia przynajmniej jednego punktu kotwiczenia, który pozwala 
na efektywną i całkowicie bezpieczną pracę. Statywy wykonane są z aluminium, dzięki czemu można je z łat-
wością przemieszczać z miejsca na miejsce.

ALUMINIUM ALLOY HEAD: TO ADD ROBUSTNESS AND 
DURABILITY TO THE SYSTEM
GŁOWICA ZE STOPU ALUMINIUM: ZAPEWNIA SOLIDNOŚĆ I 
TRWAŁOŚĆ SPRZĘTU

1

INTEGRATED PULLEY: FOR A MORE RIGID FUNCTIONING OF THE 
WINCH (TRIP 1)
WBUDOWANY BLOCZEK: EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA Z 
WYCIĄGARKĄ (TRIP 1)

2

2 INTEGRATED PULLEYS: FOR A MORE RIGID FUNCTIONING, AND 
DIFFERENT WORK PARAMETERS. (TRIP 4)
2 WBUDOWANE BLOCZKI: EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI 
URZĄDZENIAMI (TRIP 4) 
 

3

ALUMINIUM LEGS: A HIGHER LIGHTNESS
NOGI ALUMINIOWE: WYJĄTKOWA LEKKOŚĆ5

ADJUSTABLE TO 9 DIFFERENT HEIGHTS
REGULOWANY NA 9 RÓŻNYCH WYSOKOŚCIACH6

ROBUST: CAPACITY UP TO 500KG LOADS
SOLIDNY: OBSŁUGUJE OBCIĄŻENIA DO 500 KG7

NON-SLIP RUBBERS: FOR AN OPTIMAL STABILITY
ANTYPOŚLIZGOWA GUMA: DLA OPTYMALNEGO WSPARCIA8

SAFETY STRAP: PREVENTS UNINTENTIONAL LEG MOVEMENT
TAŚMA ZABEZPIECZAJĄCA: ZAPOBIEGA MIMOWOLNYM RUCHOM 
NÓG

9

CERTIFIED FOR WORK AT EXPLOSIVE ENVIRONMENTS ATEX II 
2G EX H II C T6
CERTYFIKAT DO PRACY W ATMOSFERACH WYBUCHOWYCH ATEX II 
2G EX H II C T6

10

EQUIPPED WITH TRANSPORT BAG 
PRODUKT DOSTARCZANY Z TORBĄ TRANSPORTOWĄ11

> CONFINED SPACES SOLUTIONS ROZWIĄZANIA DLA OGRANICZONEJ PRZESTRZENI

2 ALUMINIUM ANCHORAGE RINGS: TO CONNECT UP TO TWO 
SYSTEMS (AT LEAST ONE FALL ARREST SYSTEM) 
 2 ALUMINIOWE PIERŚCIENIE KOTWICZĄCE: SŁUŻĄ DO POŁĄCZENIA  
DO DWÓCH URZĄDZEŃ (W TYM PRZYNAJMNIEJ 1 URZĄDZENIE 
SAMOHAMOWNE)

4
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TRIP 1

EN 795B, ATEX

100209600001

1,15 - 2,15 m

12,1 kg

ø 1,8 m

1

Spare parts available, contact us for further 
information.
Dostępne części zamienne, skontaktuj się z nami, 
aby uzyskać więcej informacji.

TRIP 4

EN 795B, ATEX

100209600008

2,22 - 3,14 m

23,6 kg

ø 1,7 - 2,45 m

1

II 2G Ex h II c T6 II 2G Ex h II c T6
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TRN1 TR-PULLEYTR-RODA

EN 1496 B

101509400003

20 m

14,5 kg

140 kg

1

102409600001

0,51 kg

1

TRIP 1 TRIP 4

100200300023 100200300024

1

ENG. Designed with a Ø6,3mm galvanized 
steel wire rope, to descend or ascend a 
person to confined spaces. Equipped with 
automatic safety brake that gets blocked in 
case the lever is released to avoid an uncon-
trolled user descent. 
The rescue winch must be used with a re-
tractable fall arrester (EN 360) to become a 
fall arrest system.

PL. W komplecie razem z liną stalową 
ocynkowaną śr. Ø6,3mm. Służy podnoszeniu 
lub opuszczaniu osób w pomieszczeniach 
ciasnych. Posiada automatyczny hamulec 
bezpieczeństwa, który w sytuacji uwolnienia 
dźwigni, blokuje linę, chroniąc użytkownika 
przed niekontrolowanym upadkiem. 
Wyciągarka ratownicza powinna 
być stosowana wraz z urządzeniem 
samohamownym (EN 360) co 
sprawia, że całość staje się systemem  
zabezpieczającym przed upadkiem.

ENG. Pulley designed to be used with wire 
rope. Especially useful to be used with a 
winch.

PL. Bloczek zaprojektowany do użycia z liną 
stalową. Współpracuje z wyciągarką linową. 

ENG. 3 wheel kit for a tripod which enable its 
movement. In addition, it is equipped with a 
brake function to block the wheel.

PL. Zestaw 3-kołowy do trójnogu,  który 
umożliwia jego przemieszczanie się. Ponadto 
zawiera funkcję blokowania koła na stałe.
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KIT TRIP10 KIT TRIP11

EN 795B, EN 360, EN 1496

100307700038 100307700039 100307700040 100307700013

7,5 m 10 m 15 m 20 m

30,17 kg 30,37 kg 33,5 kg 34,95 kg

1x TRIP 1 + 1x TRN1 + 1x SEKURBLOK 7,5 / 10 / 15 /20 m

EN 795B, EN 360, EN 1496

100301900002

15 m

23,5 kg

1x TRIP 1 + 1x KOALA R15 15 m + 1x KOALA R15 FIXING PLATE KOALA

1 x TRIP1 
1 x TRN1 
1 x SEKURBLOK

1 x TRIP1 
1 x Koala R15
1 x KOALA R15 FIXING PLATE Płytka do zamocowania urządzenia 
Koala R15 do trójnogu

125ANCHORAGE DEVICES AND CONFINED SPACES URZĄDZENIA KOTWICZĄCE I OGRANICZONA PRZEZTRZEŃ



PORTA-GANTRY

ENG. Gantries with up to 5 anchorage points and setting variety. 
They are light, due to the design all in aluminium and portable thank 
to their bottom wheels. 

The anchorage points are trolleys that travel all along the gantry, 
opening new markets and applications for the use of gantries, such 
as: raising applications in confined spaces, waste waters, clean envi-
ronments (food industry, pharmaceutical industry...), work at heights 
and many others. 

Designed to be used in ATEX explosive environments. 

Classification:
Ex II 3 GD T6

II: Group, no mining
3: Category 3, average protection level, Zone 2
GD: Substance, gases (G) and dusts (D) 
T6: Thermal class, 85º C

Fast and simple installation. 
Check it scanning the QR code! 

PL. Suwnica posiadająca maksymalnie 5 punktów kotwiczenia i 
wyróżnia się różnorodnością opcji konfiguracji. Dzięki swej całkowi-
cie aluminiowej konstrukcji  jest bardzo lekka. Koła w części dolnej 
ułatwiają przenoszenie urządzenia.

Punkty kotwiczące to wózki, które poruszają się wzdłuż suwnicy. 
Łatwość przenoszenia, bezpieczny i szybki montaż ręczny, sztyw-
ność konstrukcji oraz szeroki zakres konfiguracji otwiera nowe rynki 
i sposoby wykorzystania suwnic bramowych z aplikacjami do pracy 
w ograniczonych przestrzeniach, do pracy na wysokościach,  w 
oczyszczalniach ścieków, w przemyśle farmaceutycznym, spożyw-
czym i w wielu innych.

Zaprojektowane do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem 
ATEX.

Klasyfikacja:
Ex II 3 GD T6

II: grupa, nie dla górnictwa 
3: kategoria 3 – normalny poziom ochrony, Strefa 2
GD: gazy, ciecze i ich opary ( G) i palne pyły (D)
T6 : Klasa temperatur, 85ºC

Łatwy w instalacji. 
Zeskanuj KOD QR i sprawdź!

STOW&GO

TROLLEY
CAR

LEGS
NOGI

ENG. Container for protection while transportation and storage of 
Porta-Gantry Rapide. 

PL. Pojemnik do ochrony podczas transportu i przechowywania 
Porta-Gantry Rapide.

ENG. Various types of trolleys available. 

PL. Dostępne różne typy wózków.

ENG. Various types of legs available.

PL. Dostępne różne rodzaje nóg.

· ACCESSORIES AKCESORIA
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PORTA-GANTRY
RAPIDE

PORTA-GANTRY
500-5000

EN 795 B + TS16415  ATEX

250 kg - 1.000 kg

1

EN 795 B + TS16415  ATEX

500 kg - 5.000 kg

1

ENG.
• Fall arrest protection for up to 3 users and material elevation
• No screws or tools needed
• Transportable by a single person thank to the handle and transport 
wheels
• Compact for storage and easily transportable in a van
• Wheel with brake for an easy positioning

Use heights from ring:
• Standard (S): 1438mm-1938mm
• Medium (M): 1442mm - 2042mm
• Tall (T): 1916mm - 2816mm

Beam width: 2m, 2,3m and 4m

PL.
• Ochrona przed upadkiem dla maksymalnie 3 użytkowników i podno-
szenie materiału
• Nie są wymagane śruby ani narzędzia
• Możliwość przenoszenia przez jedną osobę dzięki uchwytom i 
kołom transportowym
• Kompaktowy do przechowywania i łatwy do transportu w busie
• Koła z hamulcem ułatwiające pozycjonowanie

Wysokości urządzenie od pierścienia:
• Standardowa (S): 1438mm-1938mm
• Średnia (M): 1442mm - 2042mm
• Wysoka (T): 1916mm - 2816mm
 
Szerokość wiązki: 2m, 2,3m e 4m

ENG.
• Double use, protection against falls from a height and elevation of 
material and people 
• Fall arrest protection for up to 3 users
• Elevation height range of up to 5.8m
• Beam length of up to 9m
• Additional interchangeable beams can be used for various applica-
tions of load or people elevation.

Trolley options.
 
PL.
• Podwójne zastosowanie: ochrona przed upadkiem z wysokości oraz 
wciągarka materiałów i ludzi
• Zabezpieczenie przed upadkiem dla maksymalnie 3 użytkowników
• Wysokość podnoszenia do 5,8 m
• Długość belki do 9m
• Dodatkowe wymienne belki mogą być używane do różnych aplikacji 
podnoszenia ładunków i/lub ludzi

Dostępne różne wózki.

Szerokość wiązki:
• 2,5 m
• 3m
• 3,92 m
• 4,57 m
• 5,5 m
• 6 m
• 8,4 m (D Max)
• 9 m

Ex II 3 GD T6Ex II 3 GD T6
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PT1 PT2

EN 795 B + TS 16415

100205900001

2,25 m

11,70 kg

450 kg

1

EN 795B

100205900003

1

ENG. The portable post, PT1, is an anchor-
age system designed to be used by 3 users 
simultaneously thanks to its 3 rotating 
anchorage points.
Transport bag optional.

PL. Słupek przenośny PT1 jest systemem 
kotwiczącym przeznaczonym do jednocze-
snego wykorzystania przez 3 użytkowników. 
Posiada 3 punkty zaczepienia obrotowe. 
Na żądanie produkt jest dostarczany z torbą 
do przenoszenia.

ENG. Base plate for installation of PT1. There 
are various types of base, depending on the 
surface and installation area. Various base 
plates can be installed according to the 
existing work points.

PL. Płyta podstawy do instalacji PT1. Istnieją 
różne typy podstaw, w zależności od rodzaju 
powierzchni i obszaru instalacji. W zależnoś-
ci od istniejących punktów roboczych można 
zainstalować wiele płyt.

POSTS
SŁUPY

PT3

EN 795B

100205900002

8,10 kg

1

ENG. Extension arm for PT1, with 4 extension 
positions (408, 510, 637, 765 mm), 2 anchor 
points and pulley. Designed for confined 
spaces. 
Optional carrying bag.

PL. Ramię do słupka przenośnego PT1, 4
stopniowa regulacja długości (408, 510, 637, 
765 mm), 2 punkty zaczepienia oraz bloczek.
Przeznaczony do prac w ograniczonej prze-
strzeni.
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KIT PT10

EN 795 B, EN 360, EN 1496

100205900009

45 kg

1

ENG. Kit components:
• 1 X PT1
• 1 X PT2
• 1 X PT3
• 1 X TRN1 connection plate
• 1 X TRN1
• 1 X Sekurblok 20 m

PL. Elementy zestawu:
• 1 x PT1
• 1 x PT2
• 1 x PT3
• 1 x płyta przyłączeniowa TRN1
• 1 x TRN1
• 1 x Sekurblok 20 m

129ANCHORAGE DEVICES AND CONFINED SPACES URZĄDZENIA KOTWICZĄCE I OGRANICZONA PRZEZTRZEŃ



DAVIT BASE DAVIT PT DAVIT ARM

EN 795 B

11,70 kg

1

EN 795 B

100205900011

27,70 kg

1

EN 795 B

100205900012 100205900013

1016 mm 1320 mm

5,40 kg 7,30 kg

1

EN 795 B

100205900014 100205900015

1170-1400 mm 1475-1695 mm

9,5 kg 11,4 kg

1

ENG. Anchorage system designed to be 
used by 2 users simultaneously (280kg). 
Its installation by joining parts and with-
out tools, makes it fast and comfortable. 
For confined spaces between 1m and 1,7m 
diameter.

PL. System kotwiczenia zaprojektowany do 
stosowania w pionie przez 2 użytkowników 
jednocześnie (do 280 kg). Jego montaż 
odbywa się bez narzędzi i sprawia, że jest 
szybki i wygodny. Do ograniczonych prze-
strzeni od 1 m do 1,7 m.

DAVIT
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EN 795 B

100205900018

36,4 kg

1

EN 795 B

100205900016 100205900017

1170-1400 mm 1475-1695 mm

9,5 kg 11,4 kg

1

SIDE ENTRY
ENG. Extensible and moving arm especially 
designed to achieve a solid anchorage point 
inside confined spaces with side entrance. It 
manages to keep the user connected from 
the outside and once inside the confined 
space it avoids friction of the progression 
and/or rescue systems. Easy to assemble 
and handle. 

Various bases available.

PL. Wysuwane i obracające się ramię spec-
jalnie zaprojektowane, aby uzyskać solidny 
punkt kotwiczenia wewnątrz ograniczonych 
przestrzeni z bocznym wejściem. Udaje się 
utrzymać operatora zakotwiczonego na 
zewnątrz, a gdy znajdzie się w zamkniętej 
przestrzeni, unika tarcia systemów ratowni-
czych. Łatwy montaż i obsługa. 

Dostępne są różne bazy.

SIDE ENTRY BASE 2 SIDE ENTRY PTSIDE ENTRY BASE 1

EN 795 B

100205900019

8,7 kg

1

EN 795 B

100205900020

1829 mm

12,5 kg

1
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WEBBING STRAPS AND WIRE ROPES TAŚMY I LINY STALOWE

ENG. Anchorage straps and wire ropes are anchorage points made 
from polyester webbing straps or 8mm steel wire ropes. Their light-
ness, versatility and different lengths, make them the most frequent-
ly used and polyvalent anchorage devices.

PL. Taśmy i liny stalowe są punktami kotwiczącymi uzyskanymi z 
taśm poliestrowych lub lin stalowych 8 mm. Ich lekkość, wszech-
stronność i różne rozmiary sprawiają, że są to najczęściej stosowane 
punkty kotwiczące.

EN 795B

100201700001

1,20 m

0,3 kg

22 kN

1

EN 795B

100201700006

1,50 m

0,59 kg

22 kN

1

CTA01 CTA02

> TEMPORARY ANCHORAGE DEVICES URZADZENIA KOTWICZĄCE TYMCZASOWE
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EN 795B

100211600001

1,50 m

0,3 kg

22 kN

1

EN 795B,  EN 354

100201700002 100201700011 100201700003 100201700005 100201700012

60 90 120 150 200

0,08 kg 0,11 kg 0,14 kg 0,17 kg 0,22 kg

22 kN

5

CTA EXPRESS CTA14
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EN 795 B + TS 16415

100206100003

1,4 m

4,07 kg

1

EN 795B

100206000001

8,6 kg

1

ATEA PRO6

ENG. Anchor point for doors or similar of 0.6m - 1.15m. 2 users as fall 
arrest system. Ideal for construction of buildings, hotels, hospitals, 
awning workers and lift workers.

PL. Kotwienie do regulacji w drzwiach lub podobnych otworach od 
0,6 m  do 1,15 m. Możliwe podłączenie jednocześnie 2 użytkowników. 
Idealny do konstrukcji w budowie, w hotelach, szpitalach, gabinetach 
i windach.

ENG. Anchorage device to be installed in parapet walls of 60mm - 
360mm. It is adjusted to the parapet wall by means of rubber discs.

PL. Punkt kotwiczący nadaje się do zainstalowania na balustradach 
od 60 mm do 360 mm. Montuje się za pomocą gumowych płytek.

FOR DOOR AND BEAM
DRZWIOWE I SZYNOWE
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EN 795B

100206200002

3,54 kg

15 kN

1

EN 795B

100206200001

2,22 kg

15 kN

1

PRO11

ENG. Anchor point for installation on beams, adjustable from 84-
265mm.

PL. Punkt kotwiczenia zaprojektowany do współpracy z szyną o prze-
kroju dwuteownika, regulowany od 84 do 265 mm.

PRO12

ENG. Anchor point with 4 wheels that enables the system to move 
along the beam. Adjustable from 84-265mm.

PL. Punkt kotwiczenia z 4 wózkami, który pozwala systemowi toczyć 
się wzdłuż belki. Regulowany od 76 do 255 mm.
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POLES TYCZKI TELESKOPOWE

ENG. How do we get to an anchorage point without having to 
approach it? Extensible poles enable the connection and discon-
nection, from a safe point, of fall arrest systems, what enables us to 
access work at heights without risks. 

PL. Jak dotrzeć do punktu kotwiczenia bez potrzeby zbliżania się do 
niego? Wysuwane drążki dają możliwość podłączenia i odłączenia, z 
bezpiecznego punktu, systemów zabezpieczających przed upadkiem, 
które pozwolą nam na bezpieczny dostęp do pracy na wysokości.

100206400004

4,1 kg

1,95-8 m

1

PERT1

ENG. Professional pole, made 
of fibre glass, with an admis-
sible load of 5kg.

PL. Profesjonalna tyczka  
wykonana z włókna szkla-
nego, o dopuszczalnym 
obciążeniu do 5 kg.

PERT10 / 75 PERT10 / 90

EN 795B

100202000003 100202000005

0,75 kg

75 mm 90 mm

1

PERT10
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100206400001

4,1 kg

30 kV

1,95-8 m

1

PERT 30KV

ENG. Professional pole, made of fibre glass, with an admissible load 
of 5kg and 30kV resistance to electrical works.

PL. Profesjonalna tyczka, wykonana z włókna szklanego, o obciążeniu 
do 5 kg i oporze 30 kV do prac elektrycznych.

PERT40 / 75 PERT40 / 90

EN 795B

100202000004 100202000007

0,75 kg

75 mm 90 mm

30 kV

1

PERT40
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EN 795B +TS16415

102101700001

20 m

3,1 kg

2 x 981 (18 mm)

5

EN 795 B,C + TS 16415

102101700002

20 m

3,1 kg

2 x 981 (18 mm)

5

X2 X2 PRO

ENG. Horizontal temporary lifeline made of webbing strap for two 
simultaneous users. Equipped with a ratchet that enables to adjust 
the length from 5m to 20m and tense the lifeline easily. 

PL. Pozioma tymczasowa linia życia z taśmy przeznaczona dla dwóch 
jednocześnie podłączonych użytkowników. Wyposażona w mecha-
nizm zapadkowy, który pozwala regulować długość od 5 m do 20 m 
oraz w łatwy sposób napiąć taśmę.

ENG. Horizontal temporary lifeline made of webbing strap for two 
simultaneous users. Equipped with a ratchet that enables to adjust 
the length from 5m to 20m and tense the lifeline easily. 

Includes 2 anchorage webbing straps on the ends.

PL. Pozioma tymczasowa linia życia z taśmy przeznaczona dla dwóch 
jednocześnie podłączonych użytkowników. Wyposażona w mecha-
nizm zapadkowy, który pozwala regulować długość od 5 m do 20 m 
oraz w łatwy sposób napiąć taśmę. 

Zawiera 2 taśmy kotwiące na końcach, zgodnie z nowymi przepisami.

TEMPORARY LIFELINES
PRZENOSNE LINIE ŻYCIA
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EN 795C + TS 16415

102102200010

25 M

2 x 982 (18 mm)

9,3 KG

1

X4 LITE

ENG. Horizontal temporary lifeline made of semistatic rope for 4 
simultaneous users. Equipped with a tension indicator to ensure 
the correct tension of the system during the installation, as well as 
a swivel, in one of the ends, to avoid twisted ropes. It also includes 
rings for connection to the line. Adjustable from 5m to 25m. 

PL. Pozioma tymczasowa linia życia przeznaczona dla 4 jed-
nocześnie podłączonych  użytkowników. Posiada wskaźnik napięcia, 
który zapewnia prawidłowe napięcie urządzenia w instalacji, a także 
zawiera pierścień obrotowy na jednym z końców, zapobiegający opla-
tania się liny. Zawiera również 4 pierścienie do podłączenia do linii. 
Regulowany od 5 m do 25 m.
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BIG BULL

ENG. Horizontal temporary lifeline made of wire rope for 2 simulta-
neous users. Equipped with a tension indicator to ensure the correct 
tension of the system in the installation, as well as a swivel with a 
fall indicator, in one of the ends, to avoid twisted ropes. It also has a 
lever to retract easily and fast the wire rope when collecting it. It also 
includes rings for connecting to the line. Adjustable from 1m to 18m. 

PL. Pozioma tymczasowa linia życia ze stalową liną przeznaczona 
dla 2 jednocześnie podłączonych użytkowników. Posiada wskaźnik 
napięcia zapewniający prawidłowe napięcie urządzenia w instalacji 
oraz wyjmowane złącze obrotowe ze wskaźnikiem upadku na jednym 
z końców, zapobiegające splątaniu liny. Posiada dźwignię do łatwego i 
szybkiego zwijania liny Zawiera również 2 pierścienie do podłączenia 
do linii. Regulowana od 1 m do 18 m.

II 2 G Ex h IIC T6 Gb
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EN 795C,   TS 16415,  ATEX

102111600001

18 m

22 kN

13,1 kg

976 (20 mm)

1



EN 795 E + TS 16415

100206500005

ø 1,5 m

270 kg

1

EN 795E

100206500004

430 L

100 kg

8 kg

1

ORBYT ECOANCHOR

ENG. Deadweight anchorage point with a revolutionary design, 
consisting of 10 counterweights of 25kg each, and a base part with 
2 rotating anchorage rings. Ideal to be used in roofs with a maximum 
slope of 5º.

PL. Punkt kotwiczenia  o rewolucyjnej konstrukcji, składający się z 10 
elementów (odważników) o wadze 25 kg każda, plus podstawa z 2 
obrotowymi kotwami. Idealny do stosowania na dachach o maksy-
malnym nachyleniu 5º.

ENG. The EcoAnchor is a concept of anchorage device filled with wa-
ter, for roofs with a slope up to 5º. Made of flame resistant neoprene 
reinforced in nylon. 

It is also suitable to be used with temporary lifelines enabling, thus, 
various configurations.

PL. EcoAnchor to punkt kotwiczenia wypełniony wodą , dla dachów 
o nachyleniu do 5º. Wykonany z ognioodpornego neoprenu ze 
wzmocnieniem nylonowym.

Może być także stosowany z tymczasowymi linami asekuracyjnymi, 
umożliwiając różne konfiguracje.

DEADWEIGHT
Masy kotwiczące
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EN 795E, TS16415

100206500002

178 kg

15 kN

1

EN 795E, TS16415

100206500003

390 kg

15 kN

1

IRU100 IRU200

ENG. Anchorage device designed on a trolley with 6 counterweights. 
Ideal for access to confined spaces, to be used over parapet walls, 
having capacity to conduct rescue work of two persons.

PL. Punkt kotwiczący składa się z wózka oraz 6 przeciwwag 
(odważników). Idealnie nadający się do zapewnienia dostępu do 
pomieszczeń o ograniczonej przestrzeni. Stosowany przy poręczach 
i balustradach ściennych, umożliwiający prace ratownicze dla 2 osób 
jednocześnie. 

ENG. Deadweight, for working on plain roof surfaces, with 1 anchor-
age point at a maximum height of 1.8m and including with an energy 
absorber. The system consists of one trolley system with 12 counter-
weights. 

Ideal for vertical work in suspension.

PL. Punkt kotwiczący wózkowy, przeznaczony do prac na powierzch-
niach płaskich pokryć dachowych, do prowadzenia prac w pionie z 1 
punktem zaczepienia na wysokości maksymalnej 1,80 m; wykonany 
z amortyzatorem pochłaniającym energię. Sprzęt składa się z wózka 
oraz 12 przeciwwag (odważników). 

Idealnie nadaje się do prac pionowych w zawieszeniu.
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EN 795 A

100200500005

ø M12

850 g

1

EN 795 A

100200500011

ø M12

60 g

1

ANCHORAGE RINGS PIERŚCIENIE
ENG. The anchorage rings enable the anchorage for one or 2 per-
sons (PRO2, PRO3) in a fixed and simple way.

PL. Pierścienie umożliwiają uzyskanie punktu kotwiczenia dla 1 lub 2 
osób (PRO2) w sposób stały. 

EN 795A + TS 16415:2013

100200500003

ø M16

255 g

20 kN

1

PRO2 OP

EN 795 A

100200500006

ø M12

315 g

1

PRO3 PERT PRO4

EN 795 A

100200500010

ø M10

60 g

1

PRO7 PRO9

> FIXED ANCHORAGES PUNKTY KOTWICZĄCE STAŁE

INFORMATION PLATES
TABLICE INFORMACYJNE

PRO2 PRO7

203507900012 203507900010
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REFER TO OUR ENGINEERING DEPARTMENT FOR 
RECOMMENDATIONS ON THE MOST SUITABLE SCREWS.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM DZIAŁEM INŻYNIERYJNYM 
CELEM DOBRANIA ODPOWIEDNICH ŚRUB.

PRO8 LF P-EX

ENG. Portable anchorage ring with double safety action and 360º 
rotation. Ideal for installations where various anchorage points are 
needed and aesthetics are important. There are different types of 
fixation for different applications: concrete floors, metallic structures, 
etc. Order on the one hand the PRO8A rings and on the other hand 
PRO8B sockets, as many as anchorage points are needed.

PL. Pierścień kotwiczący przenośny charakteryzuje się podwójnym 
działaniem zabezpieczającym z możliwością obrotu o 360 º. Idealnie 
nadaje się do stosowania w instalacjach, gdzie wymaganych jest kil-
ka punktów zaczepienia, a aspekt estetyczny ma znaczenie kluczowe. 
Istnieje kilka typów mocowań dla poszczególnych zastosowań: ściany 
betonowe, konstrukcje stalowe, etc. Osobno zamawia się pierścień 
PRO8A, osobno gniazda PRO8B.

ENG. Anchorage post, 500mm or 700mm high and made of galva-
nized steel. Certified for 5 persons as a fall arrest system. Available in 
various lengths.

PL. Słupek kotwiczący o wysokości 500 mm lub 700 mm wykonany 
ze stali ocynkowanej. Certyfikat dla 5 osób jako zatrzymanie upadku. 
Dostępne w różnych rozmiarach.

EN 795 A

100200500007 100200500008

ø M12

235 g

1

EN 795A + TS 16415:2013

201804400024 201804400016

500 mm 700 mm

12,22 kg 15,16 kg

100 x 5 mm

1
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OTHER ANCHORAGE SYSTEMS 
POZOSTAŁE SYSTEMY KOTWICZACE
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ACCESSORIES AKCESORIA

ACCESSORIES
AKCESORIA
ENG. Irudek offers various accessories as complement to fall 
arrest systems.

PL. W firmie Irudek oferujemy różnego rodzaju akcesoria jako 
uzupełnienie do systemów zabezpieczających przed upadkiem.
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100508000002

1,42 kg

1

101502400001

230 g

1x2

SKYPLAY SUSPENSION TRAUMA

ENG. Seat for vertical work, which offers an 
extreme comfort for long time suspensions. 
Equipped with 3  tool holder rings.

PL. Krzesło do prac pionowych zapewniające 
wyjątkowy komfort przy długich zawiesze-
niach. Posiada 3 pętle do mocowania 
narzedzi.

ENG. Device designed to relief the negative effects of the trauma of 
suspension in case of fall by joining the straps included in each bag. 
Integrable in any harness webbing.

PL. Urządzenie zostało zaprojektowane w celu złagodzenia ujemnych 
skutków urazu, związanego z zawieszeniem w razie upadku, przez 
połączenie taśm znajdujących się w torebkach. Możliwe do połącze-
nia z dowolnym paskiem uprzęży.
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PRS1 PRS2

ENG. Tool-holder with a connector to be 
installed to the harness webbing.

PL. Linka narzędziowa dostarczana z 
zatrzaśnikiem celem podłączenia z pasem 
użytkownika.

ENG. Tool-holder with a connector to be 
installed to the harness webbing.

PL. Linka narzędziowa podwójna  dostarcza-
na z zatrzaśnikiem celem podłączenia z 
pasem użytkownika.

101006800002

85-135 cm

6,8 kg

45 g

100

101006800003

85-135 cm

6,8 kg

70 g

100

ESKUA 200

EN 420+A1, EN 388

8 9 10

104109700004 104109700005 104109700006

60 g

10

ENG. Light and resistant gloves for work-
ing with ropes. Equipped with 3 holes on 
the thumbs, index finger and middle finger, 
for a greater feeling. Made of synthetic 
leather, reinforced in Kevlar on the palm to 
improve grasp and provide longer durability 
and better abrasion protection. Elastic cuff 
in neoprene with Velcro fastening, Kevlar 
thread and hole for connection.

Protection levels: Abrasion: 2, Cut: 3, Tear-
ing: 2, Drilling: 2

PL. Lekkie i wytrzymałe rękawice do pracy 
z linami. Rękawice z trzema otwartymi 
palcami: kciuk, palec wskazujący i środkowy, 
zwiększające kontrolę dotykową.  Wykonane 
ze syntetycznej skóry, wzmocnione 
Kevlarem na wysokości dłoni dla lepszej 
przyczepności,  trwałe i wytrzymałe na 
ścieranie. Elastyczna pięść z neoprenu, 
zapinane na rzep, nici z Kevlar®-u, otwór do 
połączenia z szelkami.

Poziomy ochrony: ścieranie 2 , cięcie 3, 
rozrywanie 2, perforacja 2
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103500300004

40 l

10

FOR 250 FOR 33

101603700002

50 m

375 g

1

101603700006

3,8 kg

1

ENG. 250g halyard 50m long to reach the 
highest branches with ease.

PL. Rzutka 250 g oraz lina długości 50 m. 
Pozwala bez trudności dotrzeć do naj-
wyższych gałęzi.

ENG. Forestry climber for ascends and des-
cends to and from trees when working at 
height. Structure made of aluminium, leather 
straps and steel ends. Cushions adjustable 
at height. 

PL. Drzewołazy do wchodzenia i schodzenia z 
drzew. Szkielet  wykonany z aluminium, paski 
skórzane i ostrza ze stali. Poduszki regulow-
ane w pionie. 

NYLON MEDIANA

IRUBAG 2

103500300001

470 x 225 x 170 mm

10
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103500300008

50 l

5

IRUSACK 10 IRUSACK 40

103500300006

10 l

5

103500300007

40 l

5

ENG. Watertight rucksack to prevent 
humidity and dirtiness of the stored 
equipment.

PL. Wodoodporny plecak zapobiegający 
zawilgoceniu i zabrudzeniu przechowywane-
go sprzętu.

ENG. Watertight rucksack made of great 
resistance materials to prevent humidity 
and dirtiness of the stored equipment.  
Equipped with closure clips both at the top 
and on the sides, and transport handles on 
the shoulders.

PL. Wodoodporny plecak wykonany z mate-
riałów o wysokiej wytrzymałości, chroniący 
sprzęt przed wilgocią oraz zabrudzeniem.  
Posiada klipsy górne i boczne oraz uchwyty 
do noszenia na ramionach.

IRUSACK 50

ENG. Watertight rucksack made of great 
resistance materials to prevent humidity 
and dirtiness of the stored equipment.  
Equipped with closure clips both at the top 
and on the sides, and transport handles on 
the shoulders.

PL. Wodoodporny plecak wykonany z mate-
riałów o wysokiej wytrzymałości, chroniący 
sprzęt przed wilgocią oraz zabrudzeniem.  
Posiada klips górny oraz uchwyty do nosze-
nia na ramionach.

ACCESSORIES AKCESORIA 153



154



LIFELINES LINIE ASEKURACYJNE

LIFELINES
LINIE 
ASEKURACYJNE
ENG. Irudek is the only Spanish manufacturer of lifelines with 
own engineering that:

PL. Firma Irudek jest jedynym producentem hiszpańskim linii 
asekuracyjnych z własnym działem inżynieryjnym, który:

ENG. Endorsed by the most demanding European laboratories 
and certified by the ISO 9001:2015 certification awarded by  
Tüv Süd Management Service S.L.

PL. Działania poparte przez najbardziej wymagające europe-
jskie laboratoria. Akredytowany certyfikatem ISO 9001:2015 
wydanym przez Tüv Süd Management Service S.L.

Designs
Projektuje

Manufactures
Produkuje

Installs
Instaluje

Certifies
Certyfikuje
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ENG. A lifeline is a system of con-
tinuous anchorage, designed to 
arrest falls from a height. There are 
two types of lifelines: horizontal and 
vertical. They can be flexible or rigid 
and fixed or temporary. 

Their aim is to secure users while 
working at heights, permitting a 
great freedom of movements. For 
lifelines including intermediate 
bracket the use of safety trolleys  
is compulsory. The trolley design 
enables the user to travel all along 
the line crossing intermediate parts 
without having to disconnect from 
the line.

ENG. 
CONSULTING
Our technical department undertakes a study of the customer’s 
needs and makes a suggestion on which lifeline is suitable for each 
of the cases. It would be useful to have the following information for 
that purpose: 

1. Type of work to be conducted
2. Plans and photos of the place
3. Type of structure
4. Access point to the working area
5. Free-fall distance

USERS
The maximum number of users of the lifeline will depend on its 
configuration, as well as on the type of lifeline. It may range from 1 to 
6 simultaneous users.

SUPPORT 
The service of telephone support and onsite support from our tech-
nical staff includes:

1. Support for the correct installation of the components. 
2. Resolution of doubts
3. Possibility of onsite visit
4. Assessment of special situations in which a specific technical 
support is required

OUR INSTALLERS
Irudek has authorised installers in various countries all around the 
world. Our installers, highly qualified, comply with all safety  and 
hygiene regulations in force.

OUR INSTALLERS
Before starting with the installation, a resistance test is undertaken 
to the structure where the lifeline will be fixed. 

Once the installation is over, a point by point verification is carried 
out following our check-list and guaranteeing an optimal result.

Eventually, the customer is provided with a certificate for both prod-
uct and installation and all the supporting documents.

Each of the lifelines is identified by a guarantee seal and an infor-
mation plate where the maximum number of users, the free-fall 
distance and the first use date are stated.

PL. Są to stałe systemy kotwiczące 
zaprojektowane do zatrzymywania upa-
dku.  Istnieją dwa rodzaje linii asekura-
cyjnych: poziome oraz pionowe. Mogą 
być elastyczne lub sztywne, stałe lub 
tymczasowe. 

Ich zadaniem jest zabezpieczenie 
użytkowników w pracach na wysokości, 
pozwalając na dużą swobodę ruchów. 
Do linii asekuracyjnych z elementami 
pośrednimi  należy zastosować wóz-
ki bezpieczeństwa. Ich konstrukcja 
umożliwia poruszanie się  po całej linii, 
przechodząc po słupkach pośrednich 
bez konieczności odłączania.

PL. 
WSPARCIE
Nasz dział techniczny przeprowadza badania potrzeb klienta i zaleca 
odpowiedni model linii asekuracyjnej. W tym celu niezbędne są nas-
tępujące informacje: 

1. Rodzaj pracy do wykonania
2. Plany oraz zdjęcia 
3. Rodzaj konstrukcji
4. Punkt dostępu do obszaru roboczego
5. Odległość swobodnego spadania

UŻYTKOWNICY
Maksymalna ilość użytkowników linii asekuracyjnej zależy od kon-
figuracji instalacji oraz od modelu linii asekuracyjnej. Dopuszczalna 
ilość użytkowników jednocześnie podłączonych do linii asekuracyjnej 
wynosi od 1 do maksymalnie 6 osób.

WSPARCIE W MIEJSCU MONTAŻU
Serwis telefoniczny i wsparcie techniczne przez naszych techników 
obejmuje:

1. pomoc w prawidłowym umieszczeniu komponentów
2. rozwiązanie wątpliwości
3. możliwość wizyty w miejscu pracy
4. ocena konkretnych sytuacji wymagających szczególnego 

wsparcia technicznego

NASI INSTALATORZY
Firma Irudek posiada autoryzowanych instalatorów w różnych kra-
jach na całym świecie. Nasi instalatorzy posiadają wysokie kwalifi-
kacje, przestrzegają norm bezpieczeństwa i higieny pracy określone 
w obowiązujących przepisach. 

NASZE INSTALACJE
Przed rozpoczęciem instalacji wykonujemy testy wytrzymałościowe 
konstrukcji, w której zostanie zainstalowana linia asekuracyjna.

Pod koniec montażu wykonujemy czynności kontrolne określone w 
odpowiednich listach (chequ-list).

Po montażu wydajemy dokumenty akredytacyjne dla instalacji i cer-
tyfikaty, obejmujące zarówno produkt, jak i jego instalację.

Każda linia asekuracyjna jest oznaczana za pomocą plomby gwaran-
cyjnej i tabliczki informacyjnej, gdzie podana jest ilość użytkowników 
liny, odległość bezpieczeństwa, data pierwszego uruchomienia 
systemu.

WHAT IS A 
LIFELINE?

CZYM SĄ LINIE 
ASEKURACYJNE?
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TRAINING
Our technicians provide training courses on the installation and 
inspection of Irudek lifelines, certifying people as authorised Irudek 
installers.
Furthermore, we have a demonstration area where different equip-
ments are installed and technical solutions can be observed and 
tried.

CALCULATION NOTES
Irudek has its specific calculation notes for its lifelines in accordance 
with the Norm EN 795.

WITH IRUDEK QUALITY AND GUARANTEE
Our lifelines are made of stainless steel, 316 galvanized steel or 
aluminium AlMgSi0.5, achieving maximum quality level.

The Irudek quality service carries out the quality controls, as well 
as the traceability of all the components, validated procedure by its 
certification ISO 9001:2015.
The guarantee is applicable for 2 years and includes the replace-
ment of any part having a manufacturing defect.

CONTROL, INSPECTION AND WARNING SERVICE
In addition to the visual inspection before each use, the lifeline must 
be inspected at least every 12 months, or after a fall. These inspec-
tions must be conducted by qualified and authorized people by 
Irudek. Furthermore, Irudek offers the service of getting on inspec-
tion  warning, by sending a warning one month before.

SZKOLENIA
Nasi technicy realizują szkolenia w zakresie instalacji i przeglądów 
linii asekuracyjnych,  nadając uczestnikom upoważnienia do wykony-
wania  instalacji oraz przeglądów linii asekuracyjnych firmy Irudek.
Ponadto, dysponujemy salą demonstracyjną, w której uczestnicy 
mogą obserwować i testować różne urządzenia i rozwiązania tech-
niczne.

KALKULACJE
Firma Irudek posiada specjalne tabele obliczeniowe dla swoich lin 
asekuracyjnych zgodnie z normą EN 795.

JAKOŚĆ I GWARANCJA FIRMY IRUDEK
Nasze linie asekuracyjne są wytwarzane z najwyższej jakości stali 
nierdzewnej 316, stali ocynkowanej lub z aluminium AIMgSi0.5.

Dział jakości firmy Irudek  zajmuje się nie tylko kontrolą jakości, ale 
również śledzeniem toku produkcji wszystkich części składowych.  
Procedura ta jest potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015.

Gwarancja obejmuje wymianę dowolnej części z wadą produkcyjną. 
Okres gwarancji wynosi 2 lata.

KOTROLA, PRZEGLĄDY ORAZ SYSTEM POWIADAMIANIA
Przed każdym użyciem linii asekuracyjnej należy przeprowadzić 
kontrolę wzrokową. Ponadto co najmniej raz na 12 miesięcy i 
każdorazowo po upadku, należy wykonać przegląd  systemu. Kontrole 
te muszą być wykonywane przez autoryzowanych instalatorów 
lub wykwalifikowany personel firmy Irudek. Ponadto firma Irudek 
oferuje usługę powiadomienia o rewizji, wysyłając przypomnienie z 
miesięcznym wyprzedzeniem.

“Irudek certifies its lifelines in notified laboratories following the 
most strict control procedures.”

“Firma Irudek certyfikuje swoje linie asekuracyjne w 
notyfikowanych laboratoriach zgodnie z najsurowszymi 

procedurami kontrolnymi.”
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11.1 HORIZONTAL LIFELINES
11.1 LINIE ASEKURACYJNE POZIOME

11.2 VERTICAL LIFELINES
11.2 LINIE ASEKURACYJNE PIONOWE

LIFELINE 2000 P. 164

SEKURCABLE FLEX P. 174

SEKURAIL P. 170

CHECKLINE II P. 166

SEKURCABLE RIGID P. 176

ALURAIL P. 172

CHECKLINE II OVERHEAD P. 168

ALURAIL V P. 178
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11.3 IRUNET SAFETY NET
11.3 SIEĆ BEZPIECZEŃSTWA

11.4 BANISTERS
11.4 BARIERKI

11.5 LIFELINE ACCESSORIES
11.5 AKCESORIA LINII ASEKURACYJNYCH

IDENTIFYING PLATE
TABLICZKA INFORMACYJNA

P. 180

P. 182

PÁG. 182

P. 182

P. 184GUARANTEE SEAL
PLOMBA GWARANCYJNA

CHAPA ESP: 203507900002
PV3 ESP: 203507900001
PV3 ITA: 203507900003
CHAPA PT: 203507900005

ENG. Plate where the principal information data of the lifeline and its 
suspections are moderated.
PL. Tablica, na której wprowadzane są dane dotyczące linii asekura-
cyjnej oraz informacje o przeglądach.

#203507200001

ENG. Guarantee seal, numbered individually for the correct identifi-
cation and traceability of the lifeline.
PL. Plomba gwarancyjna indywidualnie numerowana do właściwej 
identyfikacji linii asekuracyjnej.

“Irudek  certifies its lifelines in 
notified laboratories following the 

most strict control procedures”.
“Irudek przeprowadza badania 

laboratoryjne certyfikujące swoje 
linie życia w notyfikowanych 

laboratoriach, przy zastosowaniu 
najbardziej surowych

procedur kontrolnych”
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CUSTOMERS KLIENCI
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FEATURES
CHARAKTERYSTYKA

ENG.
Norm: EN 795C:2012C + TS 16415 : 2013
Users: 5
Robust: made of stainless steel AISI 316, providing higher durability.
Unique: 10mm wire rope cable and 20 metres between intermediate 
brackets, straight or with curve and 5 users can use the line 
simultaneously.
Exceptional technical results: minimum tensions and deflections.

PL.
Norma: EN 795C:2012C + TS 16415 : 2013
Liczba uzytkowników: 5
Wytrzymała: wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316, zapewniająca 
doskonałą trwałość.
Niepowtarzalna: lina stalowa o średnicy 10 mm. Proste lub zakrzywione 
wsporniki pośrednie linii, które można rozmieścić w odstępie do 20 m, 
umożliwiają jednoczesne przemieszczane się wzdłuż linii 5 osób. 
Znakomite rezultaty techniczne: minimalne napięcie i strzały.

APPLICATION FIELDS 
OBSZARY ZASTOSOWANIA

· Concrete, wood or fibre cement roofs Dachy drewniane, z betonu lub 
cementu włóknistego.

· Wall Mury lub ściany.

· Over bridge crane or rail runways Na suwnicach lub gąsienicach.

· Over industrial machinery Na maszynach przemysłowych.

20 m

“Horizontal 
cable lifeline”.
“Pozioma linia 
asekuracyjna z 
liny stalowej”.
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LIFELINE SETTING
KONFIGURACJA LINII ASEKURACYJNEJ
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LF ABS
Energy absorber
Amortyzator energii
#201804400009

Its principal mission is to absorb the energy 
produced during a fall, reducing tension on 
the ends. 
Jego głównym zadaniem jest zmniejszanie 
naprężenia na końcówkach w przypadku 
upadku. 

LF C10
Wire rope cable 
Lina 
#201804400008

10mm wire rope cable with a 7x19+0 structure.
Lina o śr. 10 mm i splocie 7x19 + 0.

LF TENSOR
Extremity tensioner 
Napinacz skrajny
#201804400007

It enables to provide the lifeline with the 
appropriate tension for its perfect function-
ing. Swaged to the wire rope cable from the 
factory. 
Umożliwia odpowiednie napięcie linki i prawi-
dłowe jej działanie. Przymocowany do linki 
fabrycznie

LF PEM
Manual mounting end part 
Część regulacji ręcznej
#201804400002

It enables to adjust the lifeline to the adequate 
measure onsite and without machinery. 
Umożliwia regulację liny asekuracyjnej 
odpowiednio do miejsca prowadzenia prac, 
bez potrzeby stosowania w tym celu żadnych 
urządzeń mechanicznych.

LF AV
Corner tube Angle
Kąt skrętu
#201804400015

It enables direction change. Can be man-
ufactured in various angles, being 90º the 
most common one.  
Umożliwia zmianę kierunku przebiegu liny 
asekuracyjnej. Możliwe zamawianie różnych  
wartości, jednak najczęściej występujący kąt 
wynosi 90°.

LF PLET EX
Extremity plate
Płytka skrajna
#201804400013

Extremity plate that allows the connection 
between the lifeline and the structure.
Część ta umożliwia łączenie linii asekuracyj-
nej z jej konstrukcją nośną.

LF PLET CP
Extreme Counterplate
Płytka skrajna pomocnicza
#201804400022

Plate to clamp the extremity plate LF PLET EX. 
Płytka wspomagająca łączenie płytki górnej 
LF PLET EX do struktury pośredniej. 

LF INTER
Intermediate bracket 
Uchwyt pośredni
#201804400003

Intermediate bracket, can be installed to a 
maximum distance of 20m from each other. 
Wsporniki pośrednie liny, które można 
rozmieścić w odstępie nie większym niż 20 
m.

LF ST
Ceiling support
Wspornik dachu
#201804400014

Support for intermediate brackets for over-
head installations.
Wspornik elementów pośrednich w instalac-
jach pod stropem.

COMPONENTS ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU
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LF P-CP
Post counter plate
Płytka do słupków
#201804400020

Galvanized plate for clamping the posts to 
the structures.
Płytka ocynkowana wspomagająca łączenie 
słupka do struktury pośredniej.

LF CONNECT F
Fixed trolley
Wózek stały
#201804400005

It enables to move along the line without 
having to disconnect from it. Once installed 
on the lifeline it is not possible to take it out.
Umożliwia przemieszczanie się użytkownika 
na całej długości liny bez potrzeby odczepia-
nia się. Po założeniu wózka stałego na linię 
asekuracyjną jego zdjęcie nie jest możliwe.

LF CONNECT E
Removable trolley
Wózek zdejmowany
#201804400006

It enables to move along the line without 
having to disconnect from it. Can be installed 
and removed on any point of the lifeline. 
Umożliwia przemieszczanie się użytkownika 
na całej długości liny bez potrzeby odczepia-
nia się w punktach pośrednich linii. Wózek 
można założyć na linę asekuracyjną i zdjąć w 
dowolnym punkcie.

LF P-EX
Extremity post
Słupek skrajny
# 201804400024 Norma: EN 795A

Extremity galvanized post that enables the 
connection between the lifeline and the 
structure. 500mm high. Optionally they can 
be manufactured in other measures.  
Słupki ocynkowane umożliwiają łączenie 
linii asekuracyjnej z jej konstrukcją nośną. 
Wysokość 500 mm. Na żądanie mogą być 
one wytwarzane w innych wymiarach.

LF P-INC
Intermediate with curve post
Słupek pośredni w położeniu zakrzywionym
#201804400026

Intermediate galvanized post with curve for 
the support of intermediate brackets  with 
90º angle. Enables the connection between 
the lifeline and the structure. 500mm high. 
Optionally they can be manufactured in 
other measures and angles.
Słupek pośredni w położeniu zakrzywionym 
ocynkowany do podparcia elementów 
pośrednich o kącie skrętu 90º. Umożliwia 
łączenie linii asekuracyjnej z jej konstrukcją 
nośną. Wysokość 500 mm. Inne rozmiary 
dostępne na żądanie.

LF P-IN
Intermediate post
Słupek pośredni
#201804400025

Intermediate galvanized post for the support 
of intermediate parts. Enables the connec-
tion between the lifeline and the structure. 
500mm high. Optionally the can be manu-
factured in other measures.  
Wspornik ocynkowany dla części pośrednich. 
Umożliwia łączenie linii asekuracyjnej z jej 
konstrukcją nośną. Wysokość 500 mm Inne 
rozmiary dostępne na żądanie.
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“Horizontal  
cable lifeline”.

“Linia 
asekuracyjna 

pozioma na linie 
stalowej”.

CHECKLINE II 12 m

FEATURES 
CHARAKTERYSTYKA

ENG.
Norm: EN 795:2012 C + TS 16415:2013
Users: 3
Design: modern and innovative, made of stainless steel AISI 304 
and powder coated, with a 12-metre maximum distance between 
intermediate points.
Comfortable: automatic passing of the trolleys through the interme-
diate brackets, working from both sides of the line.
Easy and fast installation: direct fixation by self-tapping screws, 
without pre-drilling, avoiding water leaks.

PL.
Norma: EN 795:2012 C + TS 16415:2013 
Liczba użytkowników: 3
Projekt (design): Nowoczesna i innowacyjna, wykonana ze sta-
li nierdzewnej AISI 304 i  lakierowana proszkowo. Maksymalna 
odległość między punktami pośrednimi wynosi 12 metrów.
Wygoda w użytkowaniu: automatyczne przejście wózków przez 
elementy pośrednie, działające z obu stron linii.
Szybki i łatwy montaż: bezpośrednie mocowanie za pomocą bla-
chowkrętów, co eliminuje konieczność otwierania pokryć i zmniejsza 
ryzyko przecieków.

APPLICATION FIELDS 
OBSZARY ZASTOSOWANIA

· Sandwich panel, simple sheet and standing seam roofs 
Pokrycia z płyt warstwowych, z blachy standardowej lub blachy 
płaskiej układanej na rąbek stojący.

· DECK type roofs
Dach płaski typu deck.
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CH PLAC-UNIV
Universal base plate
Płytka uniwersalna
#200701500049: STEEL
#200701500048: INOX

It enables the fixation of the posts to the 
roof. It covers the most common sheet 
measures. Available in galvanized steel and 
stainless steel. Powder coated.
Służy jako punk mocowania słupków do 
pokrywy dachowej. Kompatybilna z najpop-
ularniejszymi rozmiarami blach. Dostępna w 
stali ocynkowanej i stali nierdzewnej. Lakie-
rowana proszkowo.

C8
Wire Rope cable 
Lina 
#203509700006

8mm wire rope cable with 7x19+0 structure.
Lina o śr. 8 mm i splocie 7x19 + 0

CH PEE
Extremity part to swage 
Końcówka zaciskowa
#200701500007

It enables to adjust the lifeline to the appro-
priate measure . To be used in short lines 
and without curves.
Umożliwia regulację długości liny asekura-
cyjnej stosownie do potrzeb. Można z niej 
korzystać w przypadku linii krótkich, bez 
nadmiernej liczby zakrętów.

CH PLAC-INF
End plate
Płytka dolna
#200701500011: bottom plate 
płytka dolna 333x250
#200701500036: bottom plate 
płytka dolna 333x225

It enables the fixation of the posts to the roof. 
Manufactured in several measures:
Umożliwia zamocowanie słupków do dachu. 
Produkowane w różnych rozmiarach:

CH SCJA
Standing seam roofs brackets
Zacisk na rąbek stojący 
#200701500047

Support for standing seam roofs that embrace it 
avoiding drilling. We provide various models.
Wspornik do dachów blaszanych z rąbkiem 
stojącym, obejmuje łączenia blach, unikając 
perforacji. Dostepne różne modele.

CH TENSOR T
Tensioner with fall indicator
Napinacz ze wskaźnikiem
#200701500008

It enables to provide the lifeline with the 
adequate tension for a perfect functioning. 
Equipped with a fall indicator. Optionally it 
can be swaged on the wire rope cable.
Służy do napinania linii asekuracyjnej, a 
nadto do wskazywania jej prawidłowego 
napięcia. Wskaźnik pozwala na ustalenie, czy 
na linii asekuracyjnej zdarzył się upadek.

CH TENSOR 
Standard tensioner 
Napinacz standardowy
#200701500006

It is used as a second tensioner and it en-
ables the adequate tension of long lifelines 
or lifelines with curves. 
Służy jako drugi napinacz i umożliwia odpow-
iednie napięcie długich linii asekuracyjnych 
lub skręcanych. 

CH PEM
Manual mounting end
Element zaciskowy ręczny 
#200701500019

It enables to adjust the lifeline to the appro-
priate measure onsite and without machin-
ery.
Umożliwia dostosowanie długości linii 
asekuracyjnej do potrzeb wynikających 
z zakresu prac i nie wymaga stosowania 
przyrządów specjalnych do zaciskania linki.

CH PEMA
Manual swaging adjustable part
Element zaciskowy ręczny regulowany 
#200701500044

It couples to the standard tensioner and it 
enables to adjust the lifeline to the appropri-
ate measure, without machinery.
Do połączenia z napinaczem standardowym. 
Pozwala na regulacje liny bez konieczności 
użycia urządzeń specjalistycznych.

COMPONENTS ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU

168



CH P-EX
Extremity post
Słupek skrajny
#200701500022

First and last lifeline post. It is a dynamic 
post, so that it absorbs the energy in case 
of fall.
Słupek początkowy i końcowy linii aseku-
racyjnej. Jest słupkiem dynamicznym, am-
ortyzuje energię w przypadku upadku.

CH SLIDE F
Fixed trolley
Wózek stały 
#200701500026

Trolley with Slim design which enables to 
move along the lifeline without disconnect-
ing from it and without having to use the 
hands. It works from both sides of the lifeline. 
Once installed on the lifeline it is not possible 
to take it out. 
Wózek o konstrukcji Slim  umożliwia idealne 
przemieszczanie się użytkownika na
całej długości liny bez potrzeby odczepiania się 
oraz bez użycia rąk. Działa z obu stron linii . Po 
założeniu wózka stałego na linię asekuracyjną 
jego zdjęcie nie jest możliwe.
.

CH SLIDE E
Removable trolley 
Wózek zdejmowany
#200701500027

Trolley with Slim design which enables to 
move along the lifeline without disconnect-
ing from it. It works from both sides of the 
lifeline and can be installed and removed on 
any point of the lifeline. 
Wózek o konstrukcji Slim  umożliwia idealne 
przemieszczanie się użytkownika na
całej długości liny bez potrzeby odczepiania 
się oraz bez użycia rąk. Działa z obu stron 
linii . Może być założony lub zdjęty w każdym 
punkcie linii. 

CH TUBO R
Straight tubes
Rurka prosta 
#200701500039

Straight tube for in curve intermediate posts.  
2 pipes are needed per curve, combining 
them different angles can be achieved.
Do słupków pośrednich i elementów pośred-
nich skrętnych. Wymagane jest użycie 
2 rurek do każdego skrętu. Kombinacja 
zastosowań umożliwia uzyskanie szerokiej 
gamy kątów.

CH TUBO 15
15º CORNER TUBE
Rurka 15º
#200701500031

15º tube for in curve intermediate poles.  2 
pipes are needed per curve, combining them 
different angles can be achieved.
Rurka 15º do słupków pośrednich i ele-
mentów pośrednich skrętnych. Wymagane 
jest użycie 2 rurek do każdego skrętu. Kom-
binacja zastosowań umożliwia uzyskanie 
szerokiej gamy kątów.

CH P-INT
Intermediate post
Słupek pośredni
#200701500023

Intermediate wire bracket. They can be 
located at a maximum 12-metre distance 
from each other. It is a dynamic post, so that 
it absorbs the energy in case of fall.
Pośrednie wsparcie linii asekuracyjnej. Moż-
na je montować w odległości do 12 metrów 
od siebie.  Jest słupkiem dynamicznym, 
amortyzuje energię w przypadku upadku.

CH P-INTC
Intermediate corner  post
Słupek pośredni w położeniu zakrzywionym
#200701500024

Enables the lifeline to change direction. It 
must go together with two pipes with the 
required angle. It is a dynamic post, so that it 
absorbs the energy in case of fall.
Umożliwia wykonanie zmiany kierunku linii 
asekuracyjnej. Montowane z dwoma rurkami 
o określonym zakrzywieniu. Jest słup-
kiem dynamicznym, amortyzuje energię w 
przypadku upadku.

CH P-DEL
Delimiting post
Ogranicznik
#200701500025

Norm: EN795 A
It is used as an anchorage point or to provide 
coverage to a roof corner. It is a dynamic 
post, so that it absorbs the energy in case 
of fall.
Służy jako punkt zaczepienia lub ogranicznik 
linki. Jest słupkiem dynamicznym, amortyzu-
je energię w przypadku upadku.

CH TUBO 45
45º CORNER TUBE
Rurka 45º
#200701500021

45º tube for in curve intermediate posts.  2 
pipes are needed per curve, combining them 
different angles can be achieved.
Rurka 45º do słupków pośrednich i ele-
mentów pośrednich skrętnych. Wymagane 
jest użycie 2 rurek do każdego skrętu. Kom-
binacja zastosowań umożliwia uzyskanie 
szerokiej gamy kątów.
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CHECKLINE II
OVERHEAD

12 m

FEATURES 
CHARAKTERYSTYKA

ENG.
Norm: EN 795:2012 C + TS 16415:2013
Users: 2
Design: modern and innovative, made of stainless steel, with 
maximum distance between intermediate points of 12 meters.
Confortable: pulley style trolley, which enables the automatic 
travelling through overhead intermediate parts.

PL.
Norma: EN 795:2012 C + TS 16415:2013
Liczba uzytkowników: 2
Projekt (design): nowoczesna i innowacyjna, wykonana ze stali 
nierdzewnej. Maksymalna odległość między punktami pośrednimi 
wynosi 12 metrów.
Wygoda w użytkowaniu: wózek na bloczku umożliwia automatyczne 
przejście przez elementy pośrednie. 

APPLICATION FIELDS 
OBSZARY ZASTOSOWANIA

· Climbing onto trucks, buses, vans, planes and other vehicles. 
Wejście na ciężarówki, autobusy, samochody dostawcze, samoloty, 
pociągi oraz na inne pojazdy.

· Indoors climbing onto large-sized pieces. 
Pod dachem do poruszania się na dużych wysokościach
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CHO INTER
Overhead Intermediate brackets
Częśc pośrednia 
#200701500030

Intermediate wire brackets. They can be 
located at a maximum 12-metre distance 
from each other.
Są to wsporniki pośrednie liny, które można 
rozmieścić w odstępie nie większym niż 12 
m.

CH ENTRA
Gateway part
Element  wejściowo-wyjściowy 
#200701500020

It enables the entrance and exit of the trolley 
on the lifeline. A swaging machine is neces-
sary for its installation.
Umożliwia zakładanie i zdejmowanie wózków 
na linię asekuracyjną. Do jego instalacji potr-
zebna jest maszyna do zaciskania. 

CHO INTERCU
Overhead intermediate corner post
Część pośrednia Overhead  do zakrzywionych 
odcinków linii 
#200801600001

It enables the lifeline to change direction. It 
is used together with 2 pipes of the required 
angles.
Umożliwia wykonanie zmiany kierunku linii 
asekuracyjnej. Montowane z dwoma rurkami o 
określonym zakrzywieniu.

CHO PLET-E
Extremity plate 
Płytka skrajna z łącznikiem 
#200701500032

Extremity plate that allows the connection be-
tween the lifeline and the structure.
Płytka skrajna umożliwia łączenie linii aseku-
racyjnej z jej konstrukcją nośną.

CH TUBO R
Straight tubes 
Rurka prosta 
#200701500039

Straight tube for in curve intermediate posts.  
2 pipes are needed per curve, combining 
them different angles can be achieved.
Rurka prosta do słupków pośrednich i ele-
mentów pośrednich skrętnych. Wymagane 
jest użycie 2 rurek do każdego skrętu. Kom-
binacja zastosowań umożliwia uzyskanie 
szerokiej gamy kątów.

CH TUBO 15
15º pipe 
Rurka 15º 
#200701500031

15º pipe for in curve intermediate poles.  2 
pipes are needed per curve, combining them 
different angles can be achieved.
Rurka 15º do słupków pośrednich i ele-
mentów pośrednich skrętnych. Wymagane 
jest użycie 2 rurek do każdego skrętu. Kom-
binacja zastosowań umożliwia uzyskanie 
szerokiej gamy kątów..

CH TUBO 45
45º pipe 
Rurka 45º 
#200701500021

45º pipe for in curve intermediate poles.  2 
pipes are needed per curve, combining them 
different angles can be achieved.
Rurka 45º do słupków pośrednich i ele-
mentów pośrednich skrętnych. Wymagane 
jest użycie 2 rurek do każdego skrętu. Kom-
binacja zastosowań umożliwia uzyskanie 
szerokiej gamy kątów.

C8
Wire Rope cable 
Lina 
#203509700006

8mm wire rope cable with 7x19+0 structure.
Lina o śr. 8 mm i splocie 7x19 + 0

CH TENSOR T
Tensioner with fall indicator
Napinacz ze wskaźnikiem
#200701500008

It enables to provide the lifeline with the 
adequate tension for a perfect functioning. 
Equipped with a fall indicator. Optionally it 
can be swaged on the wire rope cable.
Służy do napinania linii asekuracyjnej, a 
nadto do wskazywania jej prawidłowego 
napięcia. Wskaźnik pozwala na ustalenie, czy 
na linii asekuracyjnej zdarzył się upadek.

COMPONENTS ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU
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CH ABS
Energy absorber 
Amortyzator 
#200701500014

Its principal mission is to absorb the energy 
produced from a fall, reducing tension on the 
ends.
Głównym zadaniem amortyzatora jest 
zmniejszenie napięcia z obu końców w razie 
upadku.

CH PEMA
Manual mounting adjustable part
Element zaciskowy ręczny regulowany 
#200701500044

It couples to the energy absorber and 
it enables to adjust the lifeline to the 
appropriate measure, without machinery.
Jest on połączony z amortyzatorem i umoż-
liwia dostosowanie linii do odpowiedniej dłu-
gości bez konieczości stosowania maszyn.

CHO SLIDE O
Overhead trolley 
Wózek Overhead 
#200701500029

Trolley with a pulley type design enables to 
move along the line without disconnecting 
from it. Once installed on the lifeline it is 
not possible to take it out (unless it is used 
together with the entrance/exit part CH 
ENTRA).
Wózek na krążku, który umożliwia prze-
mieszczanie się użytkownika na całej 
długości liny bez potrzeby odczepiania się.  
Po założeniu go na linię asekuracyjną jego 
zdjęcie nie jest możliwe (chyba, że jest uży-
wany razem ze specjalną częścią wejściowo 
– wyjściową).
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SEKURCABLE FLEX 10 m

FEATURES 
CHARAKTERYSTYKA

ENG.
Norm: EN 353-2
Users: 1
Flexible version
Robust: made of AISI 316 stainless steel, providing higher durability.
Easy installation: adjustable to any staircase or profile.

PL.
Norma: EN 353-2 
Ilość użytkowników: 1
Wersja elastyczna
Solidna: wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316, zapewniającej 
doskonałą trwałość.
Łatwa instalacja: możliwość dostosowania do dowolnych schodów 
lub profili.

APPLICATION FIELDS 
OBSZARY ZASTOSOWANIA

· Cat staircases. Drabiny z osłoną.

· Towers and aerials. Wieże i anteny.

“Vertical flexible 
wire lifeline”.

“Linia 
asekuracyjna 

pionowa 
elastyczna z liny 

stalowej”.
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SK PROL
Extender 
Przedłużacz 
203609800021: INOX
203609800020: STEEL

Norm: EN795 A
Upper support that facilitates the landing of 
the lifeline. Direct fixation to the last 3 steps 
of the staircase..
Wspornik górny, który ułatwia odłączanie się 
od linii. Mocuje się na ostatnich 3 szczeblach 
drabiny..

SK OJAL
Upper  eyelet 
Oczko górne 
#203609800022

Thimble and copper sleeve that adjust to the 
wire rope cable for the swaging and protects 
the wire from wear and tear.
Naparstek i tuleja, które dostosowuje się 
do zaciskania liny oraz chroni linę przed 
zużyciem.

SK GUÍA
Guide
Prowadnica liny 
#203609800017

Its mission is to guide the wire rope cable 
along the staircase or structure. Installed at 
a maximum 10-metre distance from each 
other.
Jej podstawowym zadaniem jest prowadze-
nie linki wzdłuż drabiny lub ściany. Insta-
lowane w maksymalnej odległości 10 m od 
siebie.

SKC EVO
Fall arrest trolley 
Wózek przeciwupadkowy 
#100308800005

It moves on the wire, blocking in case of fall. 
It includes energy absorber designed to 
reduce the impact force in case of fall.
Przesuwa się po linie i blokuje w przypadku 
upadku. Zawiera amortyzator zaprojektowa-
ny w celu zmniejszenia siły uderzenia w 
przypadku upadku.

SK GUIA PESCANTE
Davit guide 
Prowadnica mocująca 
#203609800001 Norm: EN795 A

Universal bracket with exclusive design, able 
to adjust to any profile in the market, which 
serves as a link between the wire and the 
staircase. The guide stands all the efforts in 
case of fall.
Uniwersalny wspornik o wyjątkowym wy-
glądzie, przystosowany do każdego profilu. 
Służy jako łącznik między liną a drabiną.  
Przyjmuje na siebie wszystkie obciążenia 
spowodowane upadkami.

C8
Wire Rope cable 
Lina 
#203509700006

8mm wire rope cable with 7x19+0 structure.
Lina o śr. 8 mm i splocie 7x19 + 0

COMPONENTS ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU
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SK GUÍA C
Closed guide 
Prowadnica liny zamknięta 
#203609800016

Its mission is to guide the wire rope cable 
along the staircase or structure. Installed at 
a maximum 10-metre distance from each 
other. It includes a safety hook to avoid the 
wire line getting out of the guide.
Jej podstawowym zadaniem jest prow-
adzenie linki wzdłuż drabiny lub ściany. Są 
instalowane w maksymalnej odległości 10 m 
od siebie. Dodatkowo posiada hak bezpiec-
zeństwa blokujący wyjście liny z prowadnicy. 

SK PESO
Counterweight 
Przeciwwaga 
#203609700013

With a weight of 7,5 kg, it is located on the 
bottom part of the lifeline keeping it tense.
Waży 7,5 kg.  Jest umieszczona w części 
dolnej linii asekuracyjnej i zapewnia właściwy 
naciąg linki.

SK INFERIOR
Lower Kit
Zestaw dolny 
#203609800023

Inferior closure of the lifeline which enables 
the adjustment of the adequate length. It 
consist of 3 assailables and 1 stopper.
Dolne zamknięcie linii asekuracyjnej, które 
pozwala dostosować ją do odpowiedniej dłu-
gości. Składa się z 3 zacisków i 1 wtyczki.

LIFELINES LINIE ASEKURACYJNE 177



SEKURCABLE RIGID 10 m

FEATURES
CHARAKTERYSTYKA

ENG.
Norm: EN 353-1 + A1:2017
Users: 1
Rigid version
Robust: made of stainless steel AISI 316, providing higher durability.
Easy installation: adjustable to any staircase or profile.
Economical

PL.
Norma: EN 353-1 + A1:2017
Ilość użytkowników: 1
Versión rígida
Solidna: wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316, zapewniającej 
doskonałą trwałość.
Łatwa instalacja: możliwość dostosowania do dowolnych profili 
drabiny.
Ekonomiczna

APPLICATION FIELDS 
OBSZARY ZASTOSOWANIA

· Cat staircases. Drabiny z osłoną.

· Towers and aerials. Wieże i anteny.

“Vertical rigid 
wire lifeline”.

“Linia 
asekuracyjna 

pionowa 
sztywna z liny 

stalowej”.
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SK GUÍA C
Closed wire guide 
Prowadnica liny zamknieta 
#203609800016

Its mission is to guide the wire rope cable 
along the staircase or structure. Installed at 
a maximum 10-metre distance from each 
other. It includes a safety hook to avoid the 
wire line getting out of the guide.
Jej podstawowym zadaniem jest prow-
adzenie linki wzdłuż drabiny lub ściany. Są 
instalowane w maksymalnej odległości 10 m 
od siebie. Dodatkowo posiada hak bezpiec-
zeństwa blokujący wyjście liny z prowadnicy. 

SK TENSOR
Tensioner 
Tenditore 
#203609800015

It provides the lifeline with the appropriate 
tension for its perfect functioning. 
Umożliwia odpowiednie napięcie linki  i praw-
idłowe jej działanie.

SKC EVO
Anti-fall cart 
Wózek przeciwupadkowy 
#100308800005

It moves on the wire, blocking it in case of 
fall. It includes energy absorber designed to 
reduce the impact force in case of fall.
Przesuwa się po linie i blokuje w przypadku 
upadku. Zawiera amortyzator zaprojektowa-
ny w celu zmniejszenia siły uderzenia w 
przypadku upadku.

SK GUIA PESCANTE
Davit guide 
Prowadnica mocująca 
#203609800001 Norm: EN795 A

Universal support with exclusive design, 
able to adjust to any profile in the market, 
which serves as a link between the wire and 
the staircase. The davit guide stands all the 
efforts in case of fall.
Uniwersalny wspornik o wyjątkowym wy-
glądzie, przystosowany do każdego profilu. 
Służy jako łącznik między liną a drabiną.  
Przyjmuje na siebie wszystkie obciążenia 
spowodowane upadkami.

C8
Wire Rope cable 
Lina 
#203509700006

8mm wire rope cable with 7x19+0 structure.
Lina o śr. 8 mm i splocie 7x19 + 0

SK GUÍA
Guide
Prowadnica liny 
#203609800017

Its mission is to guide the wire rope cable 
along the staircase or structure. Installed at 
a maximum 10-metre distance from each 
other.
Jej podstawowym zadaniem jest prowadze-
nie linki wzdłuż drabiny lub ściany. Insta-
lowane w maksymalnej odległości 10 m od 
siebie.

SK PROL
Extender 
Przedłużacz 
203609800021: INOX
203609800020: STEEL

Norma: EN795 A
Upper support that facilitates the landing of 
the life line. Direct fixation to the last 3 steps 
of the staircase..
Wspornik górny, który ułatwia odłączanie się 
od linii. Mocuje się na ostatnich 3 szczeblach 
drabiny..

SK OJAL
Upper  eyelet 
Oczko górne 
#203609800022

Thimble and copper sleeve that adjust to the 
wire rope cable for the swaging and protects 
the wire from wear and tear.
Naparstek i tuleja, które dostosowuje się 
do zaciskania liny oraz chroni linę przed 
zużyciem.

COMPONENTS ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU
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SK ANILLA H
Female ring 
Pierścień kotwiczący dolny gwint wewnętr-
zny 
#203609800003

Inferior anchorage M12 female ring for fixed 
installations to the floor.
Pierścień kotwiczący dolny gwint wewnętrzny  
M12 do instalacji  przymocowanych do podłoża.

SK ANILLA M
Male ring 
Pierścień kotwiczący dolny gwint zewnętr-
zny 
#203609800002

Lower  anchorage M12 male ring for fixed 
installations to the floor.
Pierścień kotwiczący dolny gwint zewnętrzny 
M12 do sztywnych instalacji do podłoża.

LIFELINES LINIE ASEKURACYJNE

SK INFERIOR
Lower Kit
Zestaw dolny 
#203609800023

Inferior closure of the lifeline which enables 
the adjustment of the adequate length. It 
consist of 3 assailables and 1 stopper.
Dolne zamknięcie linii asekuracyjnej, które 
pozwala dostosować ją do odpowiedniej dłu-
gości. Składa się z 3 zacisków i 1 wtyczki.
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SEKURAIL 1 m

FEATURES
CHARAKTERYSTYKA 

ENG.
Norm: EN 795 : 2012 D + TS 16415 : 2013
Users: 2
Rigid: designed to provide to the system the maximum rigidity, with 
supports every metre, distributing the load in various brackets.
Excellent movement: the trolley travels freely all along the lifeline. 
without intermediate parts.
Work in suspension: thank to the trolley design, the user can work in 
suspension using two trolleys (trolley 1: safety rope, trolley 2: work rope).

PL.
Norma: EN 795 : 2012 D + TS 16415 : 2013 
Ilość użytkowników: 2
Sztywny: zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną sztywność 
systemu, z podporami co 1 m, rozdzielając obciążenie na kilka podpór. 
Doskonałe poruszanie się po szynie: wózek poruszą się swobodnie 
po linii bez części pośrednich.
Praca w zawieszeniu: dzięki konstrukcji wózka użytkownik może 
pracować w zawieszeniu za pomocą dwóch wózków (wózek 1: lina 
bezpieczeństwa, wózek 2: lina robocza).

APPLICATION FIELDS 
OBSZARY ZASTOSOWANIA

· Climbing onto trucks, buses, vans, planes and other vehicles. 
Wejście na ciężarówki, autobusy, samochody dostawcze, samoloty, 
pociągi oraz na inne pojazdy.

· Below bridge cranes or indoors to climb onto big size parts. 
Pod dachem do poruszania się na dużych wysokościach.

· Work in suspension. Prace w zawieszeniu.
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“Galvanized rail 
horizontal lifeline”.

“Linia 
asekuracyjna 

pozioma z szyny 
ocynkowanej”.

LIFELINE SETTING
KONFIGURACJA LINII ASEKURACYJNEJ

SR U
NIO

N

SR ROLL

SR TOPE

SR PLET SOPTE

SR RAIL
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SR RAIL
Rail 
Szyna 
#201704100002

Rail manufactured in sections of 3 metres, in 
E315D hot-dip galvanized steel.
Wykonana w odcinkach o długości 3 m, ze 
stali E315D ocynkowanej na gorąco.

SR SOPTE
Ceiling bracket 
Wspornik stropowy 
#201704100004

Bracket to fix the rail to ceiling structures. In-
stalled every metre.
Części do mocowania szyny do konstrukcji 
stropowej. Rozmieszczone co 1 m.

SR ROLL
Trolley
Wózek ruchomy 
#201704100001

4 wheel trolley that enables a soft move-
ment along the lifeline.
Wózek z 4 kołami, który umożliwia płynny 
ruch wzdłuż linii.

SR PLET SOPTE
Plate for ceiling bracket/support 
Obręcz wspornika stropowego 
#201704100011

Complement for SR Sopte. Enables to em-
brace the SR SOPTE to structures with lower 
wing at 130mm.
Uzupełnienie SR Sopte. Przeznaczona do 
stosowania w sytuacjach, gdy skrzydło 
profilu do którego należy przymocować linię 
wynosi poniżej 130 mm.

SR TOPE
Extremity end stop 
Ogranicznik skrajny 
#201704100012

Avoids the trolley to get off the end of the 
lifeline.
Zapobiegają wypadaniu wózków z szyny na 
jej zakończeniach.

SR RAILCU
Curved rail
Szyna zakrzywiona
#201704100008

Galvanized rail in curve that enable the 
completion of 90º curves turns in lifelines. 
Available in other angles.
Szyna ocynkowana zakrzywiona pozwa-
la wykonywać na liniach asekuracyjnych  
obroty pod katem  90º. Dostępne w innych 
kątach.

SR UNION
Rail joint
Złączka do szyn
#201704100005

Used to join different rail sections.
Służy do łączenia poszczególnych odcinków 
szyny.

COMPONENTS ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU
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ALURAIL 2 m

FEATURES 
CHARAKTERYSTYKA

ENG.
Norm: EN 795 : 2012 D + TS16415:2013
Users: 6
Rigid and light: designed to provide to the system the 
maximum rigidity, with brackets every 2m, distributing the 
loads in various supports with the maximum market lightness 
(anodised aluminium AlMgSi0.5).
Excellent movement: thank to the rail malleability, the trolley 
moves freely all along the line, without intermediate parts.
Discrete design: modern and discrete design, thank to a 
reduced dimension rail profile and possibility to get different rail 
colours.
For all working positions: floor, wall and ceiling.

PL.
Norma: EN 795 : 2012 D + TS16415:2013 
Liczba użytkowników: 6
Sztywny i lekki: zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną 
sztywność systemu, z podporami co 2 m, rozdzielając 
obciążenie na kilka podpór. Najbardziej lekki system na rynku (z 
aluminium anodyzowanego AlMgSi0.5).
Doskonałe poruszanie się po szynie: wózek poruszą się 
swobodnie po linii bez części pośrednich.
Dyskretny design: nowoczesny i dyskretny design dzięki 
profilowi szyn o zmniejszonych wymiarach i możliwości 
zamówienia szyn w różnych kolorach. 
Do wszystkich stanowisk pracy: podłoga, ściana i dach.

APPLICATION FIELDS 
OBSZARY ZASTOSOWANIA

· For buildings that care aesthetics. Budynki dbające o estetykę.

· Tank truck, fire-fighters, among others. Cysterny, straż pożarna

· Boat decks. Statki.
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“Horizontal 
aluminium rail 

lifeline”.
“Szynowa linia 

asekuracyjna 
pozioma z 

aluminium”.

LIFELINE SETTING
KONFIGURACJA LINII ASEKURACYJNEJ
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AR RAIL
Rail 
Szyna 
#203509700004

Rail manufactured in 3-metre sections in 
anodised aluminium.
Szyny wykonywane z 3 metrowych odcinków 
z anodowanego aluminium.
.

AR SOPSU
Floor bracket 
Wspornik posadzkowy 
#203007400007

Universal bracket to fix the lifeline to various 
structures.
Wspornik uniwersalny do mocowania linii 
asekuracyjnych do różnych struktur.

AR TOPEBAS
Pivoting end stop 
Ogranicznik uchylny 
#203007400003

Pivoting end stop which prevents the trolley 
from unintentionally getting out of the ends 
of the lifeline. Supplied integrated in a 40cm 
rail stretch.
Ogranicznik uchylny, który zapobiega 
przypadkowemu wypadnięciu wózka z linii.  
Jest dostarczany w odcinku szyny o długości 
40cm.

AR TOPEINT
Inner end stop 
Ogranicznik wewnętrzny 
#203007400012

Inner end stop which prevents the trolley 
from unintentionally getting out of the ends 
of the lifeline. Supplied integrated in a 40cm 
rail section.
Ogranicznik wewnętrzny, który zapobiega 
przypadkowemu wypadnięciu wózka z linii.  
Jest dostarczany w odcinku szyny o długości 
40cm.

AR HST S
Floor trolley 
Wózek podłogowy (poziomy) 
#203007400008

Horizontal trolley to be installed on the floor 
or similar, with a ring at an angle in stainless 
steel.
Wózek poziomy podłogowy, z pierścieniem 
pod kątem. Wykonany ze stali nierdzewnej.

AR SOPESP
Special bracket 
Wspornik specjalny 
#203007400019

Depending on the installation place of the 
rail, we design different types of brackets to 
fix the system to the structure.
W zależności od miejsca montażu szyny, 
projektujemy różne rodzaje podpór, aby przy-
mocować system do konstrukcji.

AR BULON
Threaded bolt 
Sworzeń gwintowany 
#203007400005

Bolt to fix the different brackets to the rail. It 
acts as a nut.
Element stosowany do mocowana różnego 
rodzaju wsporników do szyny. Pełni rolę 
nakrętki.

AR RAILCU
Curved rail
Szyna zakrzywiona
#203007400002

Enables 90º turns on the lifeline. Available in 
other angles. (Rmin=330mm).
Pozwala na obrót na linii o 90º. Dostępne w 
innych kątach (Rmin = 330 mm).

AR UNION
Horizontal joining junction plate
Złączka pozioma
#203007400004

These parts are used to join different rail 
sections.
Służą do łączenia poszczególnych odcinków 
szyn.

COMPONENTS ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU
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AR HST T
Ceiling trolley 
Wózek dachowy 
#203007400009

Horizontal trolley to be used on ceilings and 
made of stainless steel.
Wózek poziomy do użytku wewnątrz 
pomieszczeń, wykonany ze stali nierdzewnej.

AR HST P
Wall trolley 
Wózek ścienny 
#203007400010

Horizontal trolley to be used in wall position, 
made of stainless steel.
Wózek poziomy do zastosowania w pozycji 
na ścianie, wykonany ze stali nierdzewnej.

AR HST E
Removable trolley 
Wózek  wyjmowany 
#203007400011

Trolley to be used in horizontal, removable 
and made of stainless steel. It can be re-
moved in any part of the lifeline.
Wózek do użytku poziomego, wyjmowany. 
Wykonany ze stali nierdzewnej. Można go wyjąć 
w dowolnym punkcie linii.
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“Vertical 
aluminium rigid 

rail lifeline”.
“Linea vita 

verticale rigida 
di binario in 

alluminio”.

ALURAIL V
FEATURES 
CHARAKTERYSTYKA

ENG.
Norm: EN 353-1 + A1:2017
Users: 1
Rigid and light:  designed to provide the maximum rigidity to 
the system, with supports every 1.75m, distributing the load in 
various brackets with the maximum market lightness (anodised 
aluminium AlMgSi0.5).
Excellent movement: the trolley moves freely all along the 
lifeline, having no intermediate parts and enables turns and 
changes of direction in the same lifeline.
Discrete design: modern and discrete design, thank to a 
reduced dimension rail profile (31x31mm)and possibility to get 
different rail.
Extra safety: equipped with complements such as exits in 
curves and removable rail for confined spaces which facilitates 
the way the user moves.
2 in 1 version: integrated ladder and lifeline for the cases when 
there is no staircase.

PL.
Norma: EN 353-1 + A1:2017
Liczba użytkowników: 1
Sztywny i lekki: zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną 
sztywność systemu, z podporami co 1,75 m, rozdzielając 
obciążenie na kilka podpór. Najbardziej lekki system na rynku (z 
aluminium anodyzowanego AlMgSi0.5).
Doskonałe poruszanie się po linii: wózek poruszą się 
swobodnie po linii bez części pośrednich.
Dyskretny design: nowoczesny i dyskretny design dzięki 
profilowi szyn o zmniejszonych wymiarach (31x31mm) i 
możliwości zamówienia szyn w różnych kolorach.
Dodatkowe zabezpieczenie: zakrzywione wyjście dachowe i 
wyjmowana szyna zabezpieczająca wejście do pomieszczeń 
ciasnych,  które ułatwiają sposób poruszania się operatora.
Wersja 2 w 1: drabina + linia asekuracyjna zintegrowane, do 
stosowania wszędzie tam gdzie nie ma drabin.

APPLICATION FIELDS 
OBSZARY ZASTOSOWANIA

· Caged fixed ladders. Drabiny z osłoną.

· Towers and antennas. Wieże i anteny.

· Places without ladders. Miejsca, gdzie nie ma drabin.

1,75 m
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LIFELINE SETTING
KONFIGURACJA LINII ASEKURACYJNEJ
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ARV SALIDA F
Fixed ladder 
Wyjście poziome drabiny 
#203207600006

Enables a safe landing of the ladder.
Pozwala na bezpieczne opuszczenie drabiny.

ARV SOPTE ESC
Wall bracket 
Złączka linii do drabiny 
#203207600004

Fixing bracket that enables to clamp the 
lifeline to the staircase steps.
Złącze umożliwiające łączenie linii asekura-
cyjnej do stopni drabiny.

ARV SOPTE MURO
Wall bracket 
Wspornik ścienny 
#203509700018

Bracket  to fix the vertical rail with integrated 
staircase to the wall.
Wspornik do mocowania pionowej szyny ze 
zintegrowaną drabiną do ściany.

ARV TOPE INF
Lower end stop 
Zderzak dolny 
#203509700013

Avoids the unintentional exit of the trolley in 
the bottom end of the lifeline.
Zabezpiecza wózek przed przypadkowym 
wypadnięciem z szyny na jej dolnym końcu.

ARV SALIDA PEZ
Integrated ladder exit 
Wyjście z drabiny zintegrowanej 
#203509700019

Enables the safe landing on the rail lifeline with 
an integrated ladder.
Pozwala na bezpieczne opuszczenie drabiny 
zintegrowanej z linią szynową.

ARV UNION
Junction plate 
Złącze
#203509700011

Joining part for vertical rail to join different rail 
sections. 
Służy do łączenia poszczególnych odcinków 
szyny. 

AR RAIL+PEZ
Rail with integrated ladder 
Binario con scala integrata 
#203107500002

Vertical aluminium rail with integrated 
ladder. Appropriate to create safe access 
points where there is no staircase. 2.8-me-
tre sections.
Binario in alluminio verticale con scala 
integrata. Adatto per creare accessi sicuri in 
luoghi in cui non ci sono scale. Si fornisce in 
sezioni da 2,8 metri.

ARV RAILCU
Curved rail
Szyna skrętna
#203207400003

Enables 90º turns on the lifeline. Available in 
other angles. (Rmin= 330 mm).
Pozwala na obrót na linii o 90º. Dostępne w 
innych kątach (Rmin = 330 mm).

AR RAIL
Rail 
Szyna 
#203509700004

Rail manufactured in 3-metre sections in ano-
dised aluminium.
Szyny wykonywane z 3 metrowych odcinków z 
anodowanego aluminium.
.

COMPONENTS ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU
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ARV TOPE SUP
Top stopper 
Zderzak górny 
#203509700014

Avoids the unintentional exit of the trolley in 
the top end of the lifeline.
Zabezpiecza wózek przed przypadkowym 
wypadnięciem z szyny na jej górnym końcu.

ARV VST 1
Fixed vertical trolley 
Wózek pionowy stały 
#203509700017

It moves on one of the sides of the rail while 
the user ascends or descends and it gets 
blocked automatically in case of fall. It gets 
in and out on the line by one of the ends , not 
being possible to take it out it in the middle 
of one of the rail sections. 
Podczas wykonywania czynności wchodze-
nia lub schodzenia wózek przesuwa się po 
jednej stronie szyny. Posiada automatyczna 
blokadę w przypadku upadku.  Zakładanie lub 
zdejmowania wózka jest możliwe jedynie w 
dolnym lub górnym końcu szyny.

ARV RAIL CONFI
Confined space rail 
Szyna do pomieszczeń ciasnych 
#203509700015

Part for confined spaces where it is neces-
sary to take out the last section of rail.
Szyna do pomieszczeń ciasnych, gdzie jest 
potrzeba zdejmowania ostatniego odcinka 
szyny.

ARV EXTEN
Rail extension 
Przedłużka szyny 
#203509700016

Adapter for the last section of rail which 
enables the use of ARV RAIL CONFI.
Adapter do ostatniej sekcji szyny, która 
umożliwia korzystanie z ARV RAIL CONFI.
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KITS
ZESTAWY

The economical and 
easy to install solution .
Ekonomiczne i łatwe w 
instalacji rozwiązanie.
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ZESTAW KIT 
LIFELINE 2000-2
_

15m

15m

10m 20m 30m 40m 50m

LF TENSOR 1 1 1 1 1

LF C10 10 20 30 40 50

LF INTER - 1 1 2 3

ACABADO KIT
KIT ESTREMO 1 1 1 1 1

PLATE
TABLICZKA 1 1 1 1 1

SEAL
PLOMBA 1 1 1 1 1

ZESTAW KIT
LIFELINE 2000-4
_

10m 20m 30m 40m 50m

LF ABS 1 1 1 1 1

LF TENSOR 1 1 1 1 1

LF C10 10 20 30 40 50

LF INTER - 1 1 2 3

ACABADO KIT
KIT ESTREMO 1 1 1 1 1

PLATE
TABLICZKA 1 1 1 1 1

SEAL
PLOMBA 1 1 1 1 1

Norm: EN795: 1996 C
ENG.
Lifeline designed for 2 simultaneous 
users without energy absorber. The 
wire rope cable is supplied swaged to 
the tensioner of the end and the other 
end of the wire is fixed by a thimble 
and 3 wire clips. Intermediate pieces  
must be installed every 15 metres.

PL.
Linia życia zaprojektowana dla 2 
użytkowników jednocześnie podłąc-
zonych do systemu, bez amortyzatora. 
Lina jest dostarczana zaciśnięta na 
końcowym napinaczu, a drugi koniec 
liny jest zamocowany za pomocą na-
parstka i 3 mocowań. Co 15 m muszą 
być instalowane części pośrednie. 
.

Norm: EN795: 1996 C
ENG.
Lifeline designed for 4 simultaneous 
users with energy absorber. The wire 
rope cable is supplied swaged to the 
tensioner of the end and the other end 
of the wire is fixed by a thimble and 3 
wire clips. Tensioner brackets must be 
installed every 15 metres.

PL.
Linia życia zaprojektowana dla 4 
użytkowników jednocześnie podłąc-
zonych do systemu, bez amortyzatora. 
Lina jest dostarczana zaciśnięta na 
końcowym napinaczu, a drugi koniec 
liny jest zamocowany za pomocą na-
parstka i 3 mocowań. Co 15 m muszą 
być instalowane części pośrednie.

LF TENSOR

LF C10

LF IN
TER

ACABADO K
IT
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SEKURCABLE
FLEX KIT
_

10m

10m 20m 30m 40m 50m

C8 10 20 30 40 50

SK OJAL 1 1 1 1 1

SK GUIA 
PESCANTE 1 1 1 1 1

SK PESO 1 1 1 1 1

SK GUIA 0 1 2 3 4

SK GUIA C 1 1 1 1 1

SK INFERIOR 1 1 1 1 1

PLATE
TABLICZKA 1 1 1 1 1

SEAL
PLOMBA 1 1 1 1 1

ENG.
Flexible lifeline designed for 1 user. It adjusts to 
the length of the ladder by means of the bottom 
kit. Wire guides must be installed every 10m.

SEKURCABLE
RIGID KIT
_

10m

ENG.
Rigid lifeline designed for 1 user. It adjusts 
to the length of the ladder by means of the 
bottom kit. Wire guides must be installed 
every 10m.

PL.
Elastyczna linia asekuracyjna przeznaczona 
dla 1 użytkownika. Dopasowuje się do dłu-
gości drabiny za pomocą zestawu dolnego. 
Co 10 m musza być instalowane prowadnice 
kabla.

PL.
Sztywna linia asekuracyjna przeznaczona 
dla 1 użytkownika. Dopasowuje się do 
długości drabiny za pomocą zestawu 
dolnego. Co 10 m musza być instalowane 
prowadnice kabla.

LIFELINES LINIE ASEKURACYJNE

10m 20m 30m 40m 50m

C8 10 20 30 40 50

SK OJAL 1 1 1 1 1

SK GUIA 
PESCANTE 2 2 2 2 2

SK TENSOR 1 1 1 1 1

SK GUIA 0 1 2 3 4

KIT INFERIOR 1 1 1 1 1

PLATE
TABLICZKA 1 1 1 1 1

SEAL
PLOMBA 1 1 1 1 1
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IRUNET
ENG.
Protection nets avoid accidentally stepping 
on the translucent or skylights, reducing the 
risk of breaking them. Irunet is manufactured 
from a galvanized torsion net with a 50mm 
trellis.

Adjustable to various sizes. Direct fixation by 
tapping screws.

PL.
Siatki ochronne zapobiegają przypadkow-
emu wejściu na okna dachowe lub świetliki, 
zmniejszając ryzyko ich uszkodzenia. Irunet 
jest zbudowany z ocynkowanej pojedynczej 
siatki skrętnej, wyprodukowanej z kraty 50 
mm.

Regulowane do różnych wymiarów. Bez-
pośrednie mocowanie za pomocą bla-
chowkrętów.
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ENG. Guardrails are a group of elements that form a protection 
barrier, defining risk or fall areas. These elements form a collective 
protection device.

Fast installation: the crossbars and angles have an empha-
sized end and fit one in another reducing the number of parts, 
time and cost of the installation.

Two versions: fixed and self-standing.

Versatile: can be located in plain roofs in steel or concrete, as 
well as new buildings or buildings in refurbishment.

Resistant: in accordance with EN ISO 14122-3. Do not require 
specific maintenance and have a ten-year guarantee. Galva-
nized ones are in accordance with EN 1461.

Aesthetics: range of colours for the banisters referring to the 
desired RAL when ordering.

Two versions. Dwie wersje:

PL. Poręcze to zestaw elementów, które tworzą barierę ochronną, 
ograniczającą upadek lub strefy zagrożenia. Elementy te stanowią 
urządzenie ochrony zbiorowej.

Szybka instalacja: podłużnice i kątowniki mają końcówki 
spęczniane, wchodzące w siebie. W związku z tym, ilość części, 
a zatem również i koszt montażu zostają zmniejszone do mini-
mum.

Dwie wersje: stałe i przenośne.

Wszechstronne: można je umieścić na płaskich dachach ze 
stali lub betonu, a także na nowych lub remontowanych budyn-
kach.

Odporne: spełniają wymogi normy EN ISO 14122-3. Nie wymaga-
ją żadnych specyficznych zabiegów konserwacyjnych i posiadają 
10-letnią gwarancję. Ocynkowane, zgodne z normą EN 1461.

Estetyka: gama kolorystyczna poręczy wg kodów RAL dostępna 
na żądanie.

IRUGUARD
The fastest installation guardrails in the market.
Poręcz o najkrótszym czasie montażu na rynku.

SELF-STANDING IRUGUARD
IRUGUARD PRZENOŚNY
Norm: EN ISO 14122-3

ENG. Self-standing guardrails are recommended when the fixation 
on the parapet or roof floor is complex or impossible. 25kg counter-
weights are installed on the movement surface, avoiding drilling on 
the structure, and therefore without damaging waterproofing. There 
are 3 types of support:

PL. Ten typ poręczy zaleca się stosować, gdy mocowanie do 
krawężnika lub tarasu okazuje się skomplikowane lub niemożliwe. 
Przeciwwagi o ciężarze 25 kg są instalowane na powierzchni dachu, 
unikając perforacji konstrukcji, oraz nie uszkadzając hydroizolacji. 
Istnieją 3 rodzaje poręczy.

FIXED IRUGUARD
IRUGUARD FISSA
Norm: EN ISO 14122-3

ENG. Fixed by screws to the roof or wall. They are designed to protect 
roofs for maintenance work.

Adjustable to different surfaces:
· Fixation to the floor
· Fixation to the wall
· Fixation to a sheet or sandwich panel roof
· Foldable version

PL. Są przymocowane do pokrywy lub ściany za pomocą śrub. Zapro-
jektowane w celu ochrony pokryw podczas prac konserwacyjnych.  

Dostosowuje się do różnych powierzchni:
· Mocowanie do podłoża
· Mocowanie do niskiej ściany
· Mocowanie do osłony z blachy lub płyty warstwowej
· Wersja składana
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HEAD PROTECTION OCHRONA GŁOWY

HEAD 
PROTECTION
OCHRONA 
GŁOWY
ENG. Irudek presents a new range of helmets and caps de-
signed to provide the lightness and comfort the user needs for 
daily life, without neglecting design and safety.

PL. Przedstawiamy nową gamę kasków i czapek zaprojek-
towanych z myślą o zapewnieniu lekkości i komfortu, którego 
użytkownik potrzebuje na co dzień, nie zapominając o wzornic-
twie oraz o  bezpieczeństwie.
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STILO

ENG. Stilo 300 is an elegant and comfortable safety helmet made 
of ABS. Equipped with a rain gutter, which makes it ideal for outdoor 
applications, and inner 6 points polyester harness with ratchet and 
sweatband. The ventilated model includes -30ºC, 1000 V a.c. / 1500 
V d.c. electrical and the non-ventilated model includes 440 V a.c 
electrical insulation resistance.

PL. Stilo 600 offers the perfect combination between comfort, 
robustness and design. Made of a long lasting ABS shell, it provides 
protection against side impacts for lateral deformation. It is equipped 
with a rain gutter, which makes it ideal for outdoor applications, and 
inner 6 points polyester harness with ratchet and sweatband. The 
ventilated model includes -30ºC, 1000 V a.c. / 1500 V d.c. electrical 
insulation.

ENG. Stilo 300 to elegancki i wygodny kask bezpieczeństwa wyko-
nany z wytrzymałego ABS. Posiada rynnę deszczową, co sprawia, że 
nadaje się do zastosowań na zewnątrz Posiada również wewnętrzna 
6-punktową więźbę poliestrową z regulowanym pokrętłem i opaską 
przeciwpotną. Wentylowany model zawiera opcjonalnie -30ºC izolac-
ję elektryczną 1000 V c.a./1500 V c.c. a niewentylowany model 440 
V c.a.

PL. Stilo 600 oferuje idealne połączenie komfortu, solidności i es-
tetyki. Wyprodukowany z wytrzymałej ramy ABS, zapewnia ochronę 
przed uderzeniami bocznymi z powodu deformacji bocznych. Posiada 
rynnę deszczową, co sprawia, że nadaje się do zastosowań na ze-
wnątrz Posiada również wewnętrzna 6-punktową więźbę poliestrową 
z regulowanym pokrętłem i opaską przeciwpotną. Wentylowany mod-
el zawiera opcjonalnie -30ºC, izolację elektryczną 1000 V c.a./1500 
V c.c.

STILO 300 STILO 300V

EN 397, EN 50365, -30º, 440V c.a.

51 - 63 cm

379 g

25

EN 397, EN 50365, -30º

51 - 63 cm

379 g

25

302601300012

302601300006
302601300007
302601300008
302601300009
302601300010
302601300011
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PROTECCIÓN DE CABEZA PROTECCIÓN DE CABEZA

STILO 600V
2 POINT CHINSTRAP
PASEK PODBRÓDKOWY 2 PUNKTOWY

4 POINT CHINSTRAP
PASEK PODBRÓDKOWY 4 PUNKTOWY 

SWEAT BAND
WYŚCIÓŁKA PRZECIWPOTNA

EN 397, EN 50365, -30º

50 - 66 cm

350 g

25

2 PUNTOS A 2 PUNTI

302600300002

25

4 PUNTOS A 4 PUNTI

302600300004

25

302601300013
302601300014
302601300015
302601300016

302600300001

25

ENG. Valid for Stilo range. 
PL. Wàzne dla zakresu Stilo.

ENG. Valid for Stilo 600. 
PL. Wàzne dla zakresu Stilo 600.

INSIDE HARNESS
WEWNĘTRZNA UPRZĄŻ

302600300003

10

ENG. Valid for Stilo range. 
PL. Wàzne dla zakresu Stilo 600.

ENG. Valid for Stilo range. 
PL. Wàzne dla zakresu Stilo 600.
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AIRCAP

ENG. The new range of Aircap bumpcaps is designed to provide 
maximum comfort and an attractive look for the user, and protect 
the user from bumping and wounding on the head in a great variety 
of applications. Designed with the modern Dryfit sweatband, flexible 
inner ABS shell that adapts easily to various head sizes (52-65mm), 
with an extra ventilation without precedents and reflective bands in 
both cap and peak. Available in two colours (navy blue and grey) and 
three peak lengths (70mm, 55mm and 25mm).

PL. Nowe modele czapek Aircap zostały zaprojektowane, aby 
zapewnić maksymalny komfort i atrakcyjny wygląd dla użytkowni-
ka oraz dla ochrony przed uderzeniami i okaleczeniami. Posiadają 
szeroki zakres zastosowań. Zaprojektowane z nowoczesną opaską 
przeciwpotną Dryfit, elastyczną wewnętrzną obudową z ABS, która z 
łatwością dopasowuje się do różnych rozmiarów głowy (52-65 mm), 
z niespotykaną wentylacją oraz odblaskowymi paskami zarówno na 
czapce, jak i na wizjerze. Dostępne w dwóch kolorach (granatowym i 
szarym) i trzech długościach daszka (70 mm, 55 mm i 25 mm).

AIRCAP SP AIRCAP RP

EN 812:A1 

302604000001 302604000002

52 - 65 cm

188 g

VISERA VISIERE 70 mm

15

EN 812:A1 

302604000003 302604000004

52 - 65 cm

182 g

VISERA VISIERE 55 mm

15
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AIRCAP MP

EN 812:A1 

302604000005 302604000006

52 - 65 cm

180 g

VISERA VISIERE 25 mm

15
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HEARING PROTECTION OCHRONA SŁUCHU

HEARING 
PROTECTION
OCHRONA SŁUCHU
ENG. The Secure passive hearing  range provides hearing pro-
tection that is appropriate for low level environments as well as 
for extreme level ones. We offer 3 levels of hearing protection 
differentiated with colours for a fast identification. 

PL. Pasywne ochronniki słuchu z serii Secure oferują właściwą 
ochronę słuchu zarówno w środowiskach niskiego jak i eks-
tremalnego poziomu hałasu. Dysponujemy trzema poziomami 
ochrony zróżnicowanymi kolorami w celu szybkiej identyfikacji.
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EARPLUGS WKŁADKI PRZECIWHAŁASOWE

ENG. Disposable earplugs with-
out cord, 200 pairs.

PL. Wkładki jednorazowe bez 
sznurka, 200 par.

ENG. Reusable earplugs with 
cord, 50 pairs. 

PL. Zatyczki wielokrotnego użyt-
ku ze sznurkiem, 50 par.

ENG. Disposable earplugs with 
cord, 100 pairs. 

PL. Wkładki jednorazowe ze 
sznurkiem, 100 par.

ENG. Disposable earplugs, mag-
netically detectable, with cord, 
100 pairs. 

PL. Zatyczki jednorazowe do 
uszu magnetycznie wykrywalne 
ze sznurkiem, 100 par.

DP 1000 RP 3001DP 1001 DPD 1001

EN 352-2

603509700003

SNR 36

10

EN 352-2

603509700008

SNR 30

20

EN 352-2

603509700004

SNR 36

10

EN 352-2

603509700005

SNR 36

10

ENG. Reusable earplugs, mag-
netically detectable, with cord, 
100 pairs.

PL. Zatyczki wielokrotnego użyt-
ku magnetycznie wykrywalne ze 
sznurkiem, 100 par.

ENG. Earplug dispenser with 
500 pairs of earplugs. It can 
be installed on a wall or on an 
included plastic bracket.

PL. Dozownik wkładek przeci-
whałasowych z 500 parami 
zatyczek. Może być mocowany 
do ściany lub na dołączonym 
wsporniku z tworzywa sztuczne-
go.

ENG. Spare earplugs for the 
dispenser, 500 pairs.  

PL. Zatyczki do uzupełnienia 
dozownika, 500 par.

RPD 3001 PD 500PD 500R

EN 352-2

603509700009

SNR 36

20

EN 352-2

603509700006

SNR 36

4

EN 352-2

603509700007

SNR 36

10
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RP 3001

HEARING PROTECTION OCHRONA SŁUCHU

IRU SECURE HEADBAND

ENG. The range of headband earmufs provides great comfort, and 
outstands for its design and robustness for the most exigent users. 
The headband earmuffs have a fast adjusting design, adjusting to all 
types of sizes. 

SNR 26: for working environments with low or medium noise 
levels.
SNR 30: for working environments with medium or high noise 
levels.
SNR 33: for working environments with extremely high noise 
levels.

PL. Gama nauszników z pałąkiem na głowę zapewnia doskonały 
komfort i wyróżnia się designem i wytrzymałością dla najbardziej wy-
magających użytkowników. Opaska nauszników pozwala na szybkie 
dopasowanie, dostosowując się do wszystkich rozmiarów.

SNR 26: dla środowisk pracy o niskim lub średnim poziomie 
hałasu.
SNR 30: do środowisk pracy o średnim lub wysokim poziomie 
hałasu.
SNR 33: do środowisk pracy o wyjątkowo wysokim poziomie 
hałasu.

IRU SECURE 1H IRU SECURE 2H IRU SECURE 3H

EN 352-1

702501300001

SNR 26

227 g

20

EN 352-1

702501300002

SNR 30

248 g

20

EN 352-1

702501300003

SNR 33

277 g

20
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IRU SECURE HELMET MOUNT

ENG. Range of earmuffs to be mounted on a helmet with 30mm 
slots. Including 30mm ultra resistant connection couplings to with-
stand the most exteme enviroments.

SNR 25: for working environments with low or medium noise 
levels.
SNR 29: for working environments with medium or high noise 
levels.
SNR 31: for working environments with extremely high noise 
levels.

PL. Gama nauszników do zamocowania na kask ze złączem 30 mm. 
Wyprodukowane z bardzo odpornych złączek 30 mm, aby wytrzymać 
najbardziej ekstremalne warunki. 

SNR 25: dla środowisk pracy o niskim lub średnim poziomie 
hałasu.
SNR 29: do środowisk pracy o średnim lub wysokim poziomie 
hałasu.
SNR 31: do środowisk pracy o wyjątkowo wysokim poziomie 
hałasu

IRU SECURE 1C IRU SECURE 2C IRU SECURE 3C

EN 352-3

702501300004

SNR 25

250 g

20

EN 352-3

702501300005

SNR 29

271 g

20

EN 352-3

702501300006

SNR 31

300 g

20
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IRU SECURE NECKBAND

ENG. The range of neckband earmuffs provides the user with great 
versatility. It offers the perfect solution to be used together with caps 
or helmets without holes for earmuffs or with visors. 

ANCHORING TO NAPE

SNR 26: for working environments with low or medium noise 
levels.
SNR 30: for working environments with medium or high noise 
levels.
SNR 33: for working environments with extremely high noise 
levels.

PL. Gama nauszników nakarkowych oferuje użytkownikowi idealne 
rozwiązanie do stosowania w połączeniu z czapkami, hełmami bez 
otworów na nauszniki lub osłonami.

OPARCIE NA KARKU

SNR 26: dla środowisk pracy o niskim lub średnim poziomie 
hałasu.
SNR 30: do środowisk pracy o średnim lub wysokim poziomie 
hałasu.
SNR 33: do środowisk pracy o wyjątkowo wysokim poziomie 
hałasu.

IRU SECURE 1N IRU SECURE 2N IRU SECURE 3N

EN 352-1

702501300007

SNR 26

192 g

20

EN 352-1

702501300008

SNR 30

215 g

20

EN 352-1

702501300009

SNR 33

240 g

20
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ACCESSORIES AKCESORIA

ENG. Hygienic antibacterial cushion. It 
absorbs sweat and it makes the hearing 
protector more comfortable and hygienic. 

PL. Antybakteryjna podkładka higieniczna. 
Pochłania ciepło i sprawia, że noszenie 
nauszników ochronnych staje się bardziej 
komfortowe i higieniczne.

ENG. Consists of: 2 external cushions and 
2 internal ones of 5mm. For models Secure 
1 y 2.  

PL. Składa się z 2 poduszek zewnętrznych i 
2 poduszek wewnętrznych 5 mm. Dla modeli 
Secure 1 i 2.

ENG. Consists of: 2 external cushions and 2 
internal ones of 5mm. For model Secure 3.

PL. Składa się z 2 poduszek zewnętrznych i 
2 poduszek wewnętrznych 5 mm. Dla modeli 
Secure 3.

ANTIBACTERIAL 
CUSHION
PODUSZKA 
PRZECIWBAKTERYJNA HYGIENE KIT SECURE 1 & 2 HYGIENE KIT SECURE 3

702500300003

1 (PAQ. 100)

702500300001

20

702500300002

20
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FACE PROTECTION PROTEZIONE FACCIALE

FACE 
PROTECTION
OCHRONA 
TWARZY
ENG. Irudek offers a great variety of carriers and visors for 
protection against different applications.

PL. Firma Irudek oferuje szeroką gamę nośników oraz osłon dla 
ochrony przed różnymi zagrożeniami.
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ENG. Face shield head support, outstands 
for its robust design and simple adjustment 
by means of an elastic rubber.

PL. Naczółek osłony twarzy do głowy, znana 
z solidnej konstrukcji i prostej regulacji dzięki 
elastycznej gumie.

ENG. Face shield carrier, designed to be 
used with helmets Stilo 300 and Stilo 600. 
Possibility to attach it to the helmet through 
hearing protection devices or adding 2 
30mm clip adapters.

PL. Nośnik osłony twarzy przeznaczony 
do użycia z kaskami Stilo 300 i Stilo 600. 
Możliwość przymocowania go do kasku za 
pomocą ochronników słuchu lub poprzez 
dodanie 2 klipsów 30 mm.

ENG. 30mm slot clip for attaching the carrier 
Safe 2 Flex to the helmet. Supplied in pairs.

PL. Klips 30-milimetrowy do mocowania 
nośnika osłony Safe 2 Flex do kasku. Jest 
dostarczany w parach.

SAFE 3 SAFE 2 FLEX CLIP 30MM

EN 166, EN 1731

702709000002

20

EN 166, EN 1731

702709000001

20

702709000003

20X2

CARRIERS
NOŚNIKI
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ENG. 200mm clear polycarbonate visor 
resistant to impact.

PL. Osłona z przezroczystego poliwęglanu o 
dł. 200 mm odporna na uderzenia.  

ENG. 220mm clear polycarbonate visor 
with chin protection, ideal for working with 
chemicals. 

PL. Osłona z przezroczystego poliwęglanu o 
dł. 200 mm z osłoną podbródka, idealny do 
prac z chemikaliami.

ENG. 200mm clear acetate visor, very 
resistant to chemical products and anti-fog 
treatment.

PL. Osłona octanowa przezroczysta  dł. 200 
mm, bardzo odporne na działanie produktów 
chemicznych i właściwości przeciwmgielne.

SAFE PC 20930 SAFE PC B 20939 SAFE AC 20933

EN 166/1B39, EN 170/2-1.2

702705700002

20

EN 166/1B39, EN 170/2-1.2

702705700003

20

EN 166/1F3N

702705700001

20

VISORS OSŁONY

ENG. The range of Safe visors is a range that adjusts to the 2 carrier 
models. Depending on the type of work to be conducted  and the type 
of earmuffs to be used there is a tailor-made model.
Marking example:

EN 166 – European norm for eye and face protection

1 Type of optical class
B Protection against impacts with an average energy of 120 m/s
F Protection against low energy impact
3 Protection against liquid splash
8 Protection against small circuits of electric arc
9 Resistance against molten metal and penetration of hot solids
N Anti-fog properties

EN 1731 – European norm for eye and face grid protection
EN 170/2-1.2 UV rays scale
EN 171/4-5: IR scale
EN 172/5-2,5: sun glare

PL. Asortyment ekranów Safe to gama dostosowana do 2 modeli 
nośników. W zależności od rodzaju pracy i rodzaju nauszników istnie-
je konkretny model ekranu na wymiar.
Przykład oznakowania:

EN 166 - norma europejska dotycząca ochrony oczu i twarzy

1 Typ klasy optycznej
B Ochrona przed uderzeniami o średniej energii 120 m/s
F Ochrona przed oddziaływaniem niskiej energii
3 Ochrona przed rozpryskami cieczy
8 Ochrona przed małymi obwodami łuku elektrycznego
9 Odporność na roztopiony metal i przenikanie gorących ciał stałych
N Właściwości przeciwmgielne (zaparowanie)

EN 1731: Ochrona indywidualna oczu -- Siatkowe ochrony oczu i twarzy
EN 170/2-1.2: Norma określająca odporność na promieniowanie 
ultrafioletowe
EN 171/4-5: Filtry chroniące przed podczerwienią
EN 172/5-2,5: Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym
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ENG. Gold visor with green base (shade 
5), 250mm, for applications at very high 
temperatures and glare. It protects against 
radiation, molten metal and harmful liquid 
splash.

PL. Osłona pozłacana, baza zielona ton 5, 
dł.250 mm, do zastosowań w pomieszczeni-
ach z wysoka temperaturą i blaskiem, chroni 
przed promieniowaniem podczerwonym, 
roztopionym metalem i niebezpiecznymi 
odpryskami płynnych substancji.

ENG. Welding screen (shade 5), 235mm, for 
work of welding with gas and brass/bronze. 
Resistant to low energy impact, liquid splash, 
glare and infrared and ultraviolet radiation.

PL. Osłona do spawania  ton 5, dł.235 mm 
do prac spawalniczych z gazem i mosiądzem 
/ brązem. Odporny na uderzenia o niskiej 
energii, roztopiony metal, oślepiający blask, 
promieniowanie podczerwone i ultrafiole-
towe.

ENG. Forestry nylon grid visor, 185mm, 
robust and ideal for working in complex 
applications. Designed for a close to the face 
adjustment for a better protection.

PL. Osłona leśna z siatki nylonowej dł. 185 
mm, solidna i idealna do pracy w skompli-
kowanych aplikacjach. Zaprojektowany dla 
ścisłego dopasowania do twarzy dla lepszej 
ochrony.

SAFE PC T5 GO 20942 SAFE PC T5 GR 20931 SAFE MESH

EN 166/1B9, EN 171/4-5

702705700004

10

EN 166/1B39, EN 172/5-25

702705700005

20

EN 1731/F

702705700007

20
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ENG. Forestry system to protect from wood chip, sharp object 
impact and similar, consists of: Orange ventilated Stilo 300 helmet + 
Secure 1C earplug + Safe 2 Flex carrier + nylon Safe Mesh visor.

PL. Zestaw leśny do ochrony przed uderzeniami wiórów, ostry-
mi przedmiotami. Składający się z: Hełmu ochronnego Stilo 300 
koloru pomarańczowego, wentylowany +  nauszników Secure 1 C +  
nośników osłony twarzy Safe 2 flex + nylonowej osłony twarzy Safe 
Mesh.

KIT FORESTAL

EN 397, EN 352-3, EN 1731/F, EN 166

402604300001

1



ELECTRIC ARC FLASH ARC/ŁUK ELEKTRYCZNY

ENG. A failure of electric arc is a type of electric explosion, or shock, 
marked for extreme force and energy, as well as high temperature 
and brightness (electric arc)

Electric arc accident ¡s produced due to loose tools, loose wire o 
badly done work. 

The effects of these accidents might bring:

- Burns
- Blindness 
- Skin cancer 
- Cataracts 
- Deafness 
- Death

Class 1 electric arc: 3,2 cal/m2 
Class 2 electric arc: 10,1 cal/m2 
GS-ET-29: compulsory regulations for the use of electric arc 

EN170:
2 UV-Filter 
C Improved colour recognition 
<X> UV protection class 
 X = 1,2 UV protection level (> = 74,4% VLT)  
 X = 1,4 UV protection level (74,4% > VLT > 58,1%) 
 X = 1,7 UV protection level (58,1% > VLT > 43,2%) 

EN166
1 Type of optical class 
B Protection for impacts with average energy of 120 m/s
8 Protection against electric arc
1 Class 1 arc protection
2 Class 2 arc protection ( Open-Box Test of 423 kJ/m2 - 10,1 cal/cm2)
<Y> Transmission of light class <Y> according to GS-ET-29 
 Y = 0 Transmission of light class 0 (VLT > = 75 %) according 
to GS-ET-29 
 Y = 1 Transmis¡sion of light class 1 (50 % = < VLT < 75 %) 
according to GS-ET-29
 Y = 2 Transmission of light class 2 (VLT < 50 %) according 
to GS-ET-29

3 Protection against liquid splashes 
9 Resistance against molten metal and penetration of hot solids
K Resistance to surface damage due to fine particles  
N Anti-fog resistance

PL. Wystąpienie  łuku elektrycznego jest rodzajem wybuchu 
elektrycznego lub rozładowania, charakteryzującego się ekstremalną 
siłą i energią, a takż ¡e wysoką temperaturą i jasnością (łukiem 
elektrycznym).

Wystąpienie ¡  łuku elektrycznego jest spowodowane przez luźne 
narzędzia, luźne kable lub źle wykonaną pracę.
Konsekwencje, jakie te wypadki mogą spowodować:

Oparzenia
- Ślepota
- Rak skóry
- Zaćma
- Głuchota
- Śmierć

Klasa łuku elektrycznego 1: 3,2 cal / m2
Łuk elektryczny klasy 2: 10,1 cal / m2
GS-ET-29: obowią ¡zkowa norma do stosowania w łuku elektrycznym
 
EN170
2 Filtr-UV
C Poprawione rozpoznawanie kolorów
<X> Klasa ochrony UV
 X = 1,2 ,2 poziom ochrony UV (> = 74,4% VLT) 
 X = 1,4 1,4 poziom ochrony UV (74,4%> VLT> 58,1%)   
X = 1,7 1,7 poziom ochrony UV (58,1%> VLT> 43,2%)

EN166
1 Typ klasy optycznej 
B Ochrona dla średnich oddziaływań energii 120 m / s
8 Ochrona przed łukiem elektrycznym
1 Ochrona przed łukiem klasa 1
2 Ochrona przed łukiem  klasa 2 ( Open-Box Test de 423 kJ/m2 - 10,1 
cal/cm2)
<Y> Transmisja światła klasa <Y> zgodnie z GS-ET-29

 Y = 0 0 Przepusz ¡czalność światła klasa 0 (VLT> = 75%) 
zgodnie z GS-ET-29 
 Y = 1 1 Przepuszcza ¡lność światła klasa 1 (50% = <VLT 
<75%) zgodnie z GS-ET-29 
 Y = 2 2 Przepusz ¡czalność światła klasa 2 (VLT <50%) 
zgodnie z GS-ET-29

3 Ochrona przed rozpryskiem cieczy 
9 Ochrona przed stopionymi metalami i gorącymi ciałami stałymi
K Odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząsteczki 
N Odporność na zamglenie 
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EN166/1B8-1-0 3 , EN170/2C-1.2 , GS-
ET-29, Class 1 (135kj/m2)

302711700003

440 g

5

ENG. Faceshield Kit designed for work on 
electric arc class 1. Equipped with visor 
carrier with 30mm universal clip to helmet, 
200mm x 390mm clear polycarbonate visor.

PL. Zestaw osłony przeznaczony do pracy w 
łuku elektrycznym klasy 1. Zawiera uchwyt do 
osłony  30 mm z uniwersalnym klipsem do 
kasku, bezbarwny ekran z poliwęglanu 200 
mm x 390 mm.

ENG. Faceshield  kit designed for work on 
electric arc class 2. The visor is made of in a 
mixture of patented inks and nanoparticles 
integrated in polycarbonate with anti-abra-
sion and anti-fog treatments, length 18,4 
x 50,8 x 0,15cm. Includes visor carrier with 
30mm universal clip to helmet and chin 
protector.

PL. Zestaw osłony zaprojektowany do pracy 
w łuku elektrycznym klasa 2. Ekran jest 
wykonany z mieszanki opatentowanych 
tuszy i nanocząstek zintegrowanych z 
poliwęglanem z obróbką przeciwmgielną i 
zapobiegającą ścieraniu, długość 18,4 x 50,8 
x 0,15 cm. Zawiera uchwyt do osłony z uniw-
ersalnym klipsem 30 mm do kasku i osłony 
podbródka.

IRU-AE1C1-AEPC IRU-AE12C2-AEPC

EN166/1B8-1-0 3, EN170/2C-1.2, 
GS-ET-29 CLASS 1 (135kj/m2)

302711700001

275 g

5

EN166/1B8-2-1 3, EN170/2C-1.4,  
GS-ET-29 CLASS 2 (423kj/m2)

302711700002

405 g

5

ENG. Faceshield kit designed for work on 
electric arc class 1. Equipped with visor 
carrier with head adjustment harness, clear 
polycarbonate 200mm x 390mm visor.

PL. Zestaw osłony przeznaczony do prac w  
łuku elektrycznym klasa 1. Obejmuje wspar-
cie ekranu z uprzężą głowy regulowaną, 
bezbarwny ekran z poliwęglanu 200 mm x 
390 mm.

IRU-AE1C1-AES7
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ENG. Helmet and faceshield kit designed for work on electric arc 
class 1. Helmet with integrated visor with protection against electric 
arc.

Helmet: 
- Range of temperatures: - 40ºC +50ºC
- Protection against fragments of molten metal (MM)
- Protection against lateral deformation (LD)
- Protection against electric shocks (class 0) 1000V AC, 1500V DC.- 
- Lifetime: 5 years

PL. Zestaw kasku i osłony przeznaczony do pracy w łuku elektryc-
znym klasa 1. Kask ze zintegrowanym wizjerem chroniącym przed 
łukiem elektrycznym.

Kask:
- Zakres temperatur: - 40ºC + 50ºC
- Ochrona przed stopionymi fragmentami metalu (MM)
- Ochrona przed deformacją boczną (LD)
- Ochrona przed porażeniem elektrycznym (klasa 0) 1000 V AC, 1500 
V DC.
- Żywotność: 5 lat

ENG. Helmet and visor kit designed for work on electric arc class 2. 
Helmet with integrated visor with protection against electric arc.

Helmet: 
- Range of temperatures: - 40ºC +60ºC
- Protection against fragments of molten metal (MM)
- Protection against lateral deformation (LD)
- Protection against electric shocks (class 0) 1000V AC, 1500V DC.
- Lifetime: 4 ýears

PL. Zestaw kasku i osłony przeznaczony do pracy w łuku elektry-
cznym klasa 2. Kask ze zintegrowanym wizjerem z ochroną przed 
łukiem elektrycznym.

Kask: 

- Zakres temperatur: - 40ºC + 50ºC
- Ochrona przed stopionymi fragmentami metalu (MM)
- Ochrona przed deformacją boczną (LD)
- Ochrona przed porażeniem elektrycznym (klasa 0) 1000 V AC, 1500 
V DC.
- Żywotność: 4 lat

SECRA I SECRA II

EN 397, EN 50365, EN 166/1B8-1-0 39KN, EN170/2C-1.2, GS-ET-29 Class 1

302601300002 302601300001

742 g

12

EN 397, EN 50365, EN 166/1B8-2-0 39N, EN170/2C-1.2, GS-ET-29 Class 2

302601300004 302601300005

790 g

12
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EYE PROTECTION OCHRONA OCZU

EYE PROTECTION
OCHRONA OCZU
ENG. Irudek offers a wide range of Essential safety glasses, 
designed to protect the user from various risks that can be 
present while undertaking their work. 

In addition, we exclusively introduce the prestigious American 
brand Pyramex; a brand that provides high quality products and 
high-class product design. 

PL. Oferujemy szeroką gamę okularów ochronnych Essential 
zaprojektowanych w celu ochrony użytkownika przed różnymi 
zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas wykonywania  
pracy.

Wprowadzamy również prestiżową amerykańską markę Pyra-
mex na zasadzie wyłączności. Zapewnia nam ona produkty 
wysokiej klasy.

Clear
Bezbarwne

Grey
Dymne

Amber
Bursztynowe

Blue mirror
Niebieskie 

odbicie lustrzane

Indoor/Outdoor
Indoor/Outdoor
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LENS MARKING
ZNAKOWANIE SZYBEK OCHRONNYCH

ENG. 
Norm: EN 166
2 and 3 = UV Filter
4 = IR
5 y  6 =  sunshine
C = Improved colour recognition

Lens type:
 1.2= clear or amber
 1.7= orange or o I/O
 2.5= bronze or grey
 3.1= dark grey, dark bronze or mirror

Optical class: 
1 = continuous use  
2 = intermittent use
3 = occasional use

A Protection against impact of high energy (190m/s)
B Protection against impact of average energy (120m/s)
F Protection against impact of low energy (45m/s)
T Protection against impact at extreme temperatures (-5ºC and +55ºC)

Resistance:
3= Liquids (drops or splash)
4= Solid dust particles with dimensions > 5 micron
5= Gas and thin dust (gas, steam, splash, smoke and dust 
with particles of dimensions > 5 micron)
8= Short-circuit electric arc
9= Molten metal and incandescent solid splash

K Resistance to surface damage due to fine particles
N Anti-fog resistance

PL. 
Norma: EN 166
2 i 3 = UV
4 = IR
5 e  6 =  olśnienie słoneczne
C Poprawione rozpoznawanie kolorów 

Rodzaj szybek:
 1.2= bezbarwny lub bursztynowy
 1.7= pomarańczowy
 2.5= brąz lub szary
 3.1= ciemnoszary, ciemny brąz lub lustro

Klasa optyczna:
1 = ciągłe używanie
2 = użycie przerywane
3 = sporadyczne użycie

A Ochrona przed silnymi uderzeniami energii (190 m/s)
B Ochrona przed uderzeniami o średniej energii (120 m/s)
F Ochrona przed uderzeniami o niskiej energii (45 m/s)
T Ochrona przed uderzeniami w ekstremalnej temperaturze (-5ºC  i 
+ 55ºC)

Wytrzymałość:
3= Ciecze (krople lub odpryski)
4= Cząstki pyłu stałego o wymiarach > 5 mikronów
5= gaz i drobny pył (gaz, para, odpryski, dym i pył z cząstka-
mi o wymiarach <5 mikronów)
8= Zwarcie łuku elektrycznego
9= Odpryski stopionych metali i żarzących się ciał stałych

K Odporność na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząsteczki
N Odporność na zamglenie

Tipo de filtro
Typ filtra

Tipo de filtro
Typ filtra

Resistencia mecánica
Odporność mechaniczna Campos de riesgo 

Obszar ryzyka

Fabricante
Producent

Clase óptica
Klasa optyczna

2C - 1,2 - XXX - 1 - BT - 9
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ENG.
- Soft Temples with rubber for an optimal 
fixation.
- Anti-fog and anti-abrasion treatment.

PL.
- Miękkie oprawki z gumy zapewniają opty-
malne mocowanie.
- Wykończenie chroniące przed zawilgoce-
niem  i zapobiegające ścieraniu.

ENG.
- Resistant.
- Super lightweight.
- Antifog and abrasion treatment.

PL.
- Wytrzymałe.
- Super lekkie.
- Wykończenie chroniące przed zawilgoce-
niem i zapobiegające ścieraniu.

ENG.
- Adjustable in length temples.
- Without image distortion on the sides.
- Anti-fog and anti-abrasion treatment.
- Lenses designed with side protection.

PL.
- Regulowana długość oprawek .
- Brak zniekształceń obrazu po bokach.
- Wykończenie chroniące przed zawilgoce-
niem  i zapobiegające ścieraniu.
- Soczewki  z ochroną boczną.

KARINA ELBABARI

EN 166 1F

302803800002 302803800001

26 g

12

EN 166 1F

302803800008

24 g

12

EN 166 1F

302803800006

32 g

12

ESSENTIAL
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ENG.
- Without image distortion on the sides.
- Anti-fog and anti-abrasion treatment.

PL.
- Brak zniekształceń obrazu po bokach.
- Wykończenie chroniące przed zawilgoceniem  i zapobiegające 
ścieraniu.

ENG.
- Extensible and adjustable at height temples.
- Soft cushioned nose-bridge.
- Without image distortion on the sides.
- Anti-fog and anti-abrasion treatment.

PL.
- Oprawki wysuwane i regulowana wysokość.
- Nanośniki miękkie i wyściełane .
- Brak zniekształceń obrazu po bokach.
- Wykończenie chroniące przed zawilgoceniem  i zapobiegające 
ścieraniu.

NICESTELA

EN 166 1F

302803800007

30 g

12

EN 166 1F

302803800005 302803800003 302803800004

26 g

12
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ENG. High quality lenses with premium treatments:
Lenses with high resistance coating: all Pyramex glasses include 
polycarbonate lenses with high resistance coating and offer a 99.9% 
protection against sun UV rays.

H2X: anti-fog and anti-abrasion treatment and anti-static protection. 
Even after cleaning the lens repeatedly, the coating remains to be 
effective.

H2MAX: innovative and exclusive technology. Due to its special 
treatment it provides a superior behaviour of the anti-fog layer, 
achieving the best of results after repeated cleaning of the lenses. 
Furthermore, it includes an extra layer which is anti-abrasion and 
resistant to chemicals.

PL. Wysokiej jakości soczewki wykonane techniką  premium: 
Soczewki z powłoką o wysokiej odporności: wszystkie okulary Pyra-
mex zawierają soczewki z poliwęglanu z powłoką o wysokiej odpor-
ności i zapewniają 99,9% ochronę przed promieniami słonecznymi 
UV.

H2X: zabiegw przeciwmgielny, ochrona przed ścieraniem i antystaty-
czna. Nawet po wielokrotnym czyszczeniu soczewki powłoka pozos-
taje w dobrym stanie.

H2MAX: innowacyjna i ekskluzywna technologia, dzięki specjalnej 
obróbce zapewnia doskonałą wydajność warstwy przeciwmgielnej, 
osiągając najlepsze wyniki po wielokrotnym czyszczeniu soczewek. 
Zawiera również dodatkową warstwę odporna na ścieranie i chemi-
kalia.

FYXATE ITEK

EN166 2C-1.2 1FN EN166 5-2.5 1FN

602803800011 602803800012

23 g

12

EN166 2C-1.2 1FN EN166 5-2.5 1FN

602803800003 602803800004

22 g

12

ENG.
- H2MAX: Exclusive superior anti-fog treat-
ment, with K and N marking.
- Dielectrical.
- Temples and nose-bridge cushioned with 
rubber, ideal for work at dirty or windy envi-
ronments.
- Optional wraparound cushioning with a 
superior grasp.

PL.
- H2MAX: ekskluzywna obróbka najwyższej 
jakości środka przeciwmgielnego z oznacze-
niem K i N.
- Dielektryczne.
- Zauszniki i nanośniki wyściełane gumą, ide-
alny do pracy w środowisku brudu lub wiatru.
- Opcjonalna wyściółka zapewniająca do-
skonałą przyczepność.

ENG.
- H2X:  Anti-fog treatment.
- Dielectrical.
- Soft and embedded nose part.
- Non-slip soft temples in rubber.
- Lenses designed with protection of the 
side field of view 9.5.
- Protection from high speed impact (ballis-
tics)

PL.
- H2X: Zabieg przeciwmgielny.
- Dielektryczne.
- Zintegrowane miękkie nanośniki.
- Miękkie, antypoślizgowe gumowe zauszniki.
- Soczewki zaprojektowane z bocznym po-
lem ochrony wzroku 9.5.
- Ochrona przed uderzeniami z dużą pręd-
kością (balistyka).

EVER-LITE

ENG.
- H2MAX: Exclusive superior anti-fog treat-
ment, with K and N marking.
- Co-injected thin temples. 
- Soft nose-bridge with a perfect adjustment
- Ultra-light: 22g.

PL.
- H2MAX: ekskluzywna obróbka najwyższej 
jakości środka przeciwmgielnego z oznacze-
niem K i N.
- Cienkie, zauszniki na wtrysk.
- Miękki nosek zapewnia idealne dopaso-
wanie.
- Super lekki: 22g.

EN166 2C-1.2 1FKN EN166 5-2.5 1FKN

602803800009 602803800010

22 g

12
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PROXIMITY

EN166 2C-1.2 1FN EN166 5-1.7 1F EN166 5-2.5 1FKN EN166 2-1.2 1FN

602803800005 602803800006 602803800007 602803800008

26 g

12

ENG.
- H2MAX: Exclusive superior anti-fog treatment, with K and N marking.
- Removable and flame resistant cushioning.
- Light design: 26,3g.
- Lenses designed with protection of the side field of view 9.5.
- Co-injected thin temples. 

PL.
- H2MAX: ekskluzywna obróbka najwyższej jakości środka przeciw-
mgielnego z oznaczeniem K i N.
- Wyjmowana, ognioodporna wyściółka.
- Lekka konstrukcja: 26,3 g.
- Soczewki zaprojektowane z bocznym polem ochrony wzroku 9.5.
- Cienkie, wstrzykiwane zauszniki.

GOLIATH GOLIATH P

EN166 5-3.1 1FN

602803800002

35 g

12

EN166 5-3.1 1F

602803800001

35 g

12

ENG.
- Mirrored lens, blue in colour.
- Co-injected temples.

PL.
- Soczewka polaryzacyjna.
- Zauszniki na wtrysk.

ENG.
- Polarized lenses.
- Co-injected temples.

PL.
- Soczewka polaryzacyjna.
- Zauszniki na wtrysk.
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SITECORE TRULOCK CAPPTURE

EN166 2C-1.2 1FKN EN166 5-2.5 1FKN

602803800016 602803800017

24 g

12

EN166 2C-1.2 1FKN EN166 5-2.5 1FKN

602803800018 602803800019

21 g

12

EN166 2C-1.2 1FKN

602803800023

29 g

12

ENG.
- H2MAX: Exclusive superior anti-fog treat-
ment, with K and N marking.
- Co-injected thin temples .
- Soft nose-bridge in rubber.
- Flexible temples with ventilation, extensible 
and adjustable at height.

PL.
- H2MAX: ekskluzywna obróbka najwyższej 
jakości środka przeciwmgielnego z oznacze-
niem K i N.
- Cienkie, wstrzykiwane zauszniki.
- Miękki gumowy mostek na nos.
- Elastyczne i wentylowane zauszniki, wysu-
wane i regulowane na wysokość.
 

ENG.
- H2X: Anti-fog treatment.
- Dielectrical.
- Ultra-light: 21g.
- Temples with a patented closure system, in 
nylon and without metallic parts.

PL.
- H2X: Zabieg przeciwmgielny.
- Dielektryczne.
- Super lekkie: 21g.
- Zauszniki z opatentowanym nylonowym 
systemem zamkania bez metalowych części.

ENG.
- H2X: Anti-fog treatment (except for amber 
lens).
- Dielectrical.
- Temple mounted over lens to avoid inter-
ference with prescription glass temples.
- Suitable to use together with prescription 
glasses.

PL.
- H2X: Zabieg przeciwmgielny (z wyjątkiem 
bursztynowej soczewki).
- Dielektryczne.
- Zamocowane na skroniach zauszniki, aby 
uniknąć zakłóceń okularów korekcyjnych.
- Nadaje się do użycia z okularami korekcy-
jnymi.
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ENG.
- H2X: Anti-fog treatment (except for amber lens).
- Ultra-light: only 16g.
- Rims without flexible frame.

PL.
- H2X: Zabieg przeciwmgielny (z wyjątkiem bursztynowej soczewki).
- Ultralekkie: tylko 16g.
- Montaż bez elastycznej ramy.

ENG.
- Graduated lenses.
- Adjustable temples in 4 lengths.

PL.
- Soczewki z podziałką.
- Regulowane zauszniki w 4 długościach.

NESHOBA VENTURE II READER

EN166 2C-1.2 1FN EN166 5-2.5 1FN EN166 2-1.2 1F

602803800013 602803800014 602803800015

16 g

12

EN166 2C-1.2 1F

+1,5 +2 +2,5

602803800020 602803800021 602803800022

27 g

12
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ENG.
- H2X: Anti-fog treatment.
- Adjustable elastic band.
- Polycarbonate mask for protection against impact, removable and 
with ventilation.
- Treatment for D3 test, for drops and splashes.

PL.
- H2X: Zabieg przeciwmgielny.
- Regulowana taśma elastyczna.
- Poliwęglanowa maska chroniąca przed uderzeniami, zdejmowana, z 
wentylacją.
- Zabieg na test D3 kropli i odprysków.
- Trattamento per test D3 contro gocce e schizzi.

ENG.
- H2X: Anti-fog treatment.
- Adjustable elastic band.
- Treatment for D3 test, for drops and splashes.

PL.
- H2X: Zabieg przeciwmgielny.
- Regulowana taśma elastyczna.
- Zabieg na test D3 kropli i odprysków.

CAPSTONE SHIELD EG704T

EN166 2C-1.2 1BTN EN166  EN169 3 1BTN EN166 EN169 5 1BTN

SHADE 3 SHADE 5

602803900001 602803900002 602803900003

132 g + 78 g

1

EN166 2C-1.2 1BT

602803900005

35 g

12
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RESPIRATORY PROTECTION OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH

RESPIRATORY 
PROTECTION
OCHRONA DRÓG 
ODDECHOWYCH
ENG. Irudek presents a complete range  of respiratory protec-
tion covering all types of work and applications, providing both 
disposable and reusable protection.

PL. Firma Irudek oferuje pełną gamę ochrony dróg odde-
chowych obejmującą wszystkie rodzaje zadań i zastosowań. 
Zapewnia ochronę zarówno jednorazowa jak i wielokrotną.
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HOW  TO CHOOSE YOUR 
MASK IN 4 EASY STEPS:

JAK WYBRAC MASKE W 4 
LATWIYCH KROKACH: 

FFP1 FFP2 FFP3 IRU414SLOV IRU425SLOV

Solvent based and applied with roller/paintbrush X X
With water base applied with roller/paintbrush/paint-gun X X
Wood treatment X X
Powder coating X
Oxide, most metals, cement, stone, fibreboard X
Concrete, wood, steel X
Paints, varnish, rust resistant coating X
Stainless steel, dirt repellent coating X
Resins, reinforced plastics (carbon/fibreglass) X X
Grinding, concrete dust X X X
Concrete plastering, extraction and mixing X X X
Demolition X X X
Ground work, ground motion, application and underpinning X X
Insulation application X X
Welding X X X
Electroplating X X
Finishing, grooving, drilling, riveting X X
Oxy-acetylene cutting X X
Handling of molten metal and aluminium X X
Cleaning, disinfection X X X
Garbage collection X X X
Pollen/animal ash X
Mould/fungus, bacteria, virus X X
Animal handling X X X
Animal feeding, harvesters X X X
Fodder, composting, harvest X X
Pesticides, insecticides (aerial spraying) X X X
Tunnelling/drilling/digging X X
Pumping, dredging, washing X X
Cutting and sawing X X
Filter-changing X X
Ink, dye, solvents X X X
Dust/chemical additives X X X
Pharmaceutical products X X X
Plastic/rubber processing X X X
Gas and petrol extraction and processing X X X X
Ceramics X
Paper-industry X X

Sanding, deburring, grind-
ing, drilling

Metal industry 
and foundry

Cleaning and garbage 
collection

Biological

Forest agriculture

Mining and quarries

Other industrial 
applications

Construction and 
maintenance

In everyday work there are many tasks and industrial 
applications that involve risks that must be identified. To help 
with that identification, Irudek Group has developed the following 
selection guide, to help with the choice of the most appropriate 
product for each task and user.

Aby ułatwić identyfikację zagrożeń występujących w codziennej 
pracy Grupa Irudek opracowała tabelę która w łatwy sposób 
umożliwia wybór produktu najbardziej dopasowanego do 
wykonywanej pracy.

RISK IDENTIFICATION
IDENTYFIKACJA RYZYKA01

Painting, varnishing, spray 
painting

240



FFP1 FFP2 FFP3 IRU414SLOV IRU425SLOV

Na bazie rozpuszczalnika, z nakładaniem wałkiem lub pędzlem X X
Na bazie wody, z nakładaniem wałkiem, pędzlem lub pistoletem X X
Obróbka drewna X X
Malowanie proszkowe X
Rdza, większość metali, cement, kamień, granulaty X
Cement, drewno, stal X
Farby, lakiery, powłoki antykorozyjne X
Stal nierdzewna, powłoki przeciwzabrudzeniowe X
Żywice, wzmocnione tworzywa sztuczne (węgiel/włókno szklane) X X
Resztki z obróbki wstępnej, pył cementowy X X X
Tynki, gruz, mieszanina cementowa X X X
Pył z prac rozbiórkowych X X X
Prace ziemne, transport nadkładu, szalowanie, montaż stempli X X
Układanie izolacj X X
Galvanoplastia Cynkowanie X X X
Wykańczanie, żłobkowanie, obwiercanie, nitowanie X X
Cięcie tlenem X X
Prace przy roztopionych metalach, w tym aluminium X X

X X
Sprzątanie, dezynfekcja X X X
Usuwanie odpadów X X X
Pyłki roślinne / popiół zwierzęcy X
Grzyby, pleśnie, bakterie, wirusy X X
Prace ze zwierzętami X X X
Karmienie zwierząt, prace żniwne X X X
Produkcja pasz, kompostowanie, zbiory X X
Pestycydy, środki owadobójcze (opylanie z powietrza) X X X
Budowa tuneli, prace wiertnicze, prace wydobywcze X X
Pompowanie, pogłębianie, praca w płuczkach X X
Cięcie i piłowanie X X
Wymiana filtrów X X
Farby, barwniki, rozpuszczalniki X X X
Dotatki chemiczne, proszki X X X
Produkty farmaceutyczne X X X
Przetwarzanie tworzyw sztucznych i kauczuku X X X
Wydobycie i przetwórstwo gazu i ropy naftowej X X X X
Przemysł ceramiczny X
Przemysł papierniczy X X

PROTECCIÓN RESPIRATORIA PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Malowanie, lakierowanie, 
malowanie natryskowe

Wygładzanie, obróbka 
zgrubna, szlifowanie, 
obwiercanie

Metalurgia i odlewnictwo. 
Spawanie

Czyszczenie / odbiór 
odpadów

Biologiczne

Rolnictwo

Górnictwo / skalnictwo 

Pozostałe zastosowania 
przemysłowe

Budowlane i konserwacyjne
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RISK EVALUATION
OCENA RZYZKA

MASK SELECTION
DOBÓR PÓŁMASEK

02

03

FFP1
 EN149 mask

Półmaski EN149

FFP2
 EN149 mask

Półmaski EN149

FFP3
 EN149 mask

Półmaski EN149

EN149 welding mask
Półmaski dla spawaczy 

EN149

Nominal 
Protection 
Factor
Nominalny 
współczynnik 
ochrony

FPN4 FPN12 FPN50 FPN10

Typical 
applications
Typowe 
zastosowania

Low levels of solid and non 
volatile liquid particles. (up to 
4VLA). Typical in processes of 

sanding, cutting...
Niski poziom stałych i 

nielotnych cząstek cieczy. (do
4VLA). Typowy w procesach 

szlifowania, cięcia.

Intermediate level of solid and 
non volatile liquid particles. (up to 
12VLA). Typical in processes with 

construction and metals.
Średni poziom stałych i 

nielotnych cząstek cieczy (do
12VLA). Typowy w procesach 
związanych z konstrukcją czy 

pracach z metalami.

High levels of solid and non vola-
tile liquid particles. (up to 50VLA). 

Typical in processes with risky 
products such as chemical or 

pharmaceutical industries.
Wysoki poziom stałych i nielotnych 

cząstek cieczy (do 50 VLA).
Typowy w procesach związanych 

z kontaktem z ryzykownymi 
produktami, takimi jakie występują 

w przemyśle chemicznym czy 
farmaceutycznym.

Intermediate level of solid and 
non volatile liquid particles. (up to 
10VLA), metallic fumes and ozone 

(up to 10VLA. Typical in welding 
processes.

Pośredni poziom stałych i 
nielotnych cząstek cieczy (do 

10 VLA), dymy metali i ozon (do 
10 VLA). Typowe w procesie 

spawania.

MOULDED CLASSIC RANGE
FORMOWANA

i. Convex shape, nose clip 
for better adjustment and 2 
adjustment straps.
Wypukły kształt, klips na nos 
dla lepszej regulacji i 2
paski regulacyjne.

ii. Easy to set up and adjust.
Łatwe do ustawienia i 
regulacji.

iii. Robust, resistant to 
deformation due to its inner 
design.
Solidny, odporny na 
odkształcenia dzięki 
wewnętrznej konstrukcji.

FOLDED CLASSIC RANGE
GAMA CLASSIC SKŁADANA

i. Great robustness and 
durability design with 
adjustable straps.
Duża wytrzymałość i trwałość. 
Posiada regulowane klamry.

ii. Individual packaging 
for an easier transport and 
conservation, avoiding pre-use 
pollution.
Indywidualne opakowanie 
dla łatwiejszego transportu i 
konserwacji, chroniące przed 
zanieczyszczeniami.

iii. Soft facial edge which 
makes adjustment for each 
user easier and improves 
comfort.
Miękkie krawędzie maski w 
kontakcie z twarzą oraz łatwa 
regulacja poprawiają komfort 
użytkowania.

MOULDED PERFORMANCE 
RANGE
FORMOWANA RANGE

i. Innovative hygienic plastic 
grid.
Innowacyjna, higieniczna, 
plastikowa siatka.

ii. Keeps its undeformable 
structure.
Zachowuje swoją 
nieodkształcalną strukturę. 

iii. Prevents dirtiness and 
keeps hygiene.
Zapobiega zabrudzeniom i 
utrzymuje higienę.

HIGH VENTILATION VALVE
ZAWÓR WENTYLACYJNY O 
WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

i. Facilitates exhalation.
Ułatwia wydech.

ii. Reduces accumulated heat 
and humidity inside the mask.
Zmniejsza nagromadzone ciepło i 
wilgotność wewnątrz maski.

iii. Available with all of our 
mask ranges.
Dostępne we wszystkich 
rodzajach naszych masek.
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA PROTECCIÓN RESPIRATORIA

USE AND CORRECT 
PLACEMENT OF THE MASK
UŻYTKOWANIE ORAZ PRAW-
IDŁOWE ZAKŁADANIE MASKI

PROTECTION LEVEL
POZIOMY OCHRONY

05

04
ENG. 
Particles: They are micro fragments formed 
through decomposition of a solid material.

Gases: Small drops formed through condensation 
or atomization of liquid material.

Vapours: They are micro and nano particles 
formed when solid material (e.g. metals) vaporize 
due to high temperatures. These steams cool 
down quickly and get condensed. 

There are two types of products for protection 
against particles.

A) Disposable filtering systems or disposable 
masks, marked with the acronym ‘FFP’ according 
to the Norm EN 149.
 
B) Filters for half-masks and complete face masks, 
marked with the acronym ‘P’ ; according to EN143.

PL. 
Cząsteczki: są to mikro fragmenty, które powstają 
w wyniku rozkładu stałego materiału.

Gazy: są to małe krople, które powstają w wyniku 
kondensacji lub procesu rozpylania materiału 
ciekłego.

Opary: są to mikro i nanocząsteczki, które 
powstają, gdy stałe materiały (np. metale) 
odparowują za pomocą wysokich temperatur, te 
pary szybko się ochładzają i kondensują.

Istnieją dwa rodzaje produktów chroniących przed 
cząstkami:

A) Jednorazowe urządzenia filtrujące lub maski 
jednorazowe, oznaczone skrótami „FFP” zgodnie z 
normą EN 149.

B) Filtry do półmasek i masek pełnotwarzowych, 
oznaczone literą „P”; zgodnie z normą EN 143.

a. Place the mask over clean and 
dry face.
Załóż maskę na czystą i suchą twarz.

b. Adjust elastic straps.
Dopasuj elastyczne taśmy.

c. Adjust nose clip.
Dopasuj zacisk nosowy.

d. Adjustment test: place both 
hands on the mask and make a 
deep inhalation. Make sure air 
does not come in through the 
edges.
Test regulacji: połóż obie 
ręce na masce i wykonaj 
głęboki wdech. Upewnij się, że 
powietrze nie przedostaje się 
przez krawędzie.

EN 149

50%

100%

80%

FFP1 FFP2 FFP3

94%
99%

EN 143

100%

50%

P1 P2 P3

80%

94%
99,95%
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COMPOSITE FABRIC 
DESIGNED WITH 3 LAYERS
3 WARSTWOWA TKANINA 
KOMPOZYTOWA 
-
A. Filtering external layer. Comfortable 
application.
Filtrująca warstwa zewnętrzna. Wygodne 
zastosowanie.  

B. Inner soft layer. Comfort for the user. 
Perfect adjustment to the skin in case of 
sweat.
Miękka wewnętrzna warstwa. Wygodna 
dla użytkownika. Idealnie dopasowana 
nawet w przypadku wilgotnej skóry. 

C. Rough dust pre-filter. Does not obstruct 
the filter. Capability of standing intense 
dust. It can be used for a longer period of 
time.
Filtr wstępny szorstkiego pyłu. Nie zatyka 
filtra. Przeznaczony do stosowania w 
środowiskach intensywnego pyłu. Może 
być używany przez dłuższy czas.

ADJUSTMENT STRAPS
TAŚEMKI REGULACYJNE
-
A. It offers adjustable settings depending on the size of the user’s head and 
their positioning preferences. Oferuje regulowane ustawienia w zależności od 
wielkości głowy użytkownika i preferencji pozycjonowania.

B. It offers optimum comfort. Oferuje optymalny komfort.

TOTAL EDGE SEALING WITH 
FOAM
CAŁKOWICIE USZCZELNIONE 
KRAWĘDZIE Z PIANKI
-
Escape test and comfortable 
adjustment.
TEST NA SZCZELNOŚĆ ORAZ 
KOMFORTOWA REGULACJA. 

ELASTIC STITCHING
ELASTYCZNE PRZESZYCIA 

-
A. Better resistance.
LEPSZA ODPORNOŚĆ.

B. Avoids skin abrasion.
CHRONI PRZED ŚCIERANIEM 
SIĘ SKÓRY.

TRANSPARENT VALVE
PRZEZROCZYSTY ZAWÓR
-
A. The functioning of the valve 
remains visible. FUNKCJONOWANIE 
ZAWORU POZOSTAJE WIDOCZNE.

B. Indicates the level of fogging.
Wskazuje poziom zamglenia.

C. The fogging indicates good adjustment of the system. 
Zamglenie wskazuje na dobrą regulację systemu. 

2EASY AIR
-
A. Our latest innovation is the ventilation valve with an 
Easy Air butterfly shape. The valve exhales effectively hot 
air rich in CO and enables the income of fresh air through 
the filter, maximizing comfort of the user. This apparently 
easy invention is one of the biggest dynamic changes 
added to respiratory systems. 
Naszą najnowszą innowacją jest zawór wentylacyjny w 
kształcie motyla Easy Air. Zawór skutecznie wydycha 
gorące powietrze bogate w CO i umożliwia dopływ 
świeżego powietrza przez filtr, maksymalizując komfort 
użytkowania. Ten pozornie prosty wynalazek jest jedną 
z najistotniejszych zmian wprowadzonych do naszych 
systemów ochrony układów oddechowych.

B. Removes CO2 and heat effectively.
Skutecznie usuwa CO2 oraz ciepło.

C. Facilitates communication.
Ułatwia komunikacje.

D. Enables a comfortable breathing.
Umożliwia wygodne oddychanie. EASY AIR

BUTTERFLY SHAPE VALVE

MAIN FEATURES
GŁÓWNE CECHY

NOSE CLIP
ZACISK NA NOS

-
A. Prevents leaks.
ZAPOBIEGA NIESZCZELNOŚCI.
B. Cushioned nose bridge providing better comfort and 
adjustment.
Mostek nosowy z gąbką zapewniający większy komfort i 
regulację . 
C. Aluminium clip for accurate comfort and adjustment.
Aluminiowy zacisk zapewniający dokładniejszą regulacje 
oraz większy komfort. 

BUTTERFLY
SHAPE VALVE
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8INNOVATIVE PLASTIC HYGIENIC  GRID
INNOWACYJNA HIGIENICZNA KRATA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

-

A. Keeps the structure undeformed. 
Utrzymuje strukturę nieodkształconą.
B. Protects from dirtiness, keeping hygiene.
Chroni przed zabrudzeniem, zachowując czystość powierzchni.
C. Available in Performance range. 
Dostępna w gamie Perfomance.

9DOLIMITE TEST
TEST NA PYL DOLOMITOWY
-

Having passed the dolomite test, it resists obstruction even in 
environments very charged in dust. 
Przetestowano na pył dolomitowy. Jest odporny na niedrożność 
nawet w środowiskach o dużym zapyleni.

10“DROP DOWN”
-

Can be hanged when not in use. 
MOŻNA ZAWIESIĆ, GDY NIE 
JEST UŻYWANY. 11ACTIVE CARBON COATING

POWŁOKA Z WĘGLA 
AKTYWNEGO 
-

For the absorption of disturbing 
levels of odours and steams. (Only 
available with models IRU414 
SLOV and IRU425 SLOV). 
Dla skutecznego wchłaniania 
zapachów i oparów (dostępne 
tylko w modelach IRU414 SLOV i 
IRU425 SLOV).

12FLAME RETARDANT 
EXTERIOR LAYER
ZEWNĘTRZNA WARSTWA 
TRUDNOPALNA
-

It protects from welding sparks (only 
available in model IRU425 SLOV).
Chroni przed iskrami 
spawalniczymi (dostępne tylko w 
modelu IRU425 SLOV).

13FFP1 - FFP2 - FFP3
-

Adjustment straps with colour 
code.
Paski regulacyjne z kodem 
koloru.

FFP1

FFP2

FFP3

14COMPATIBILITY
KOMPATYBILNOŚĆ

-

Compatible with head and eye protection systems.
Kompatybilny z systemami ochrony głowy i oczu.
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MOULDED CLASSIC RANGE
GAMA CLASSIC - FORMOWANE

1/
ALUMINIUM CLIP
ZACISK ALUMINIOWY

· Comfortable adjustment.
· Wygodna regulacja
· Anti-leak adjustment.
· Regulacja zapobiegająca wy-
ciekom
· Avoids fogging of the glasses.
· Zapobiega parowaniu szkieł

2/
TEXTILE ELASTIC STRAP
ELASTYCZNY PASEK TEKSTYLNY

· Latex free.
· Bez lateksu
· Sewn to the mask: it doesn’t 
pierce the cloth avoiding leaks.
· Szycie: bez perforacji, zapobiega 
wyciekom 
· Longer durability: it does not 
deform at high temperatures and 
provides a pleasant touch on the 
skin.
· Zwiększona trwałość: nie 
odkształcają się przy wysokich 
temperaturach oraz 
zapewnia przyjemny dotyk

5/
COMPOSITE FABRIC
KRATKA Z TWORZYWA 
SZTUCZNEGO

· 3 layer structure.
· 3 warstwowa struktura
· Superior comfort.
· Większy komfort

4/
EASY AIR VALVE
ZAWÓR EASY AIR

· Fast exhalation of the inhaled 
heat and humidity.
· Szybkie wydychanie ciepła i 
wilgoci
· Comfortable even in heat and 
humidity environments or long 
periods of work.
· Wygodna w użytkowaniu nawet 
w środowiskach o wysokiej 
temperaturze i wilgotności lub 
wydłużonym czasie pracy
· Improves communication.
· Poprawia komunikację

3/
DIFFERENT COLOUR ELASTICS
TAŚMY O RÓZNYCH KOLORACH

· Easy identifying.
· Łatwa identyfikacja
· Indicates protection level.
· Wskazują o poziomie ochrony

6/
ELASTIC STITCHING
SZYCIE NA TASMACH 
ELASTYCZNYCH

· Better resistance.
· Lepsza wytrzymałość
· Avoids skin abrasion.
· Zapobiega otarciom skóry 7/

CLIP IN ELASTICS
ZACISK NA TASMIE 
ELASTYCZNEJ

· For a perfect adjustment.
Dla idealnej regulacji
· Anti-leak adjustment.
Regulacja zapobiegająca 
poluzowaniu taśmy
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IRU 210 SL

IRU 220 SLV IRU 230 SLV

IRU 210 SLV IRU 220 SL

EN 149 A1 + NRD

302905100001

240

EN 149 A1 + NRD

302905100004

120

EN 149 A1 + NRD

302905100005

60

EN 149 A1 + NRD

302905100002

120

EN 149 A1 + NRD

302905100003

240

FFP1 FFP1 FFP2

FFP2 FFP3
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FOLDED CLASSIC RANGE
GAMA CLASSIC - SKŁADANE

1/
ALUMINIUM CLIP
ZACISK ALUMINIOWY

· Comfortable adjustment.
· Wygodna regulacja
· Anti-leak adjustment.
· Regulacja zapobiegająca wyciekom
· Avoids fogging of the glasses.
· Zapobiega parowaniu szkieł

2/
TEXTILE ELASTIC STRAP
ELASTYCZNY PASEK TEKSTYLNY

· Latex free.
· Bez lateksu
· Sewn to the mask: it doesn’t 
pierce the cloth avoiding leaks.
· Szycie: bez perforacji, zapobiega 
wyciekom 
· Longer durability: it does not 
deform at high temperatures and 
provides a pleasant touch on the 
skin.
· Zwiększona trwałość: nie 
odkształcają się przy wysokich 
temperaturach oraz 
zapewnia przyjemny dotyk

5/
COMPOSITE FABRIC
KRATKA Z TWORZYWA 
SZTUCZNEGO

· 3 layer structure.
· 3 warstwowa struktura
· Superior comfort.
· Większy komfort

4/
EASY AIR VALVE
ZAWÓR EASY AIR

· Fast exhalation of the inhaled 
heat and humidity.
· Szybkie wydychanie ciepła i 
wilgoci
· Comfortable even in heat and 
humidity environments or long 
periods of work.
· Wygodna w użytkowaniu nawet 
w środowiskach o wysokiej 
temperaturze i wilgotności lub 
wydłużonym czasie pracy
· Improves communication.
· Poprawia komunikację

3/
DIFFERENT COLOUR ELASTICS
TAŚMY O RÓZNYCH KOLORACH

· Easy identifying.
· Łatwa identyfikacja
· Indicates protection level.
· Wskazują o poziomie ochrony

6/
ELASTIC STITCHING
SZYCIE NA TASMACH ELASTYCZNYCH

· Better resistance.
· Lepsza wytrzymałość
· Avoids skin abrasion.
· Zapobiega otarciom skóry

7/
CLIP IN ELASTICS
ZACISK NA TASMIE ELASTYCZNEJ

· For a perfect adjustment.
Dla idealnej regulacji
· Anti-leak adjustment.
Regulacja zapobiegająca 
poluzowaniu taśmy
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IRU 410 SL

IRU 430 SLV IRU 414 SLOV IRU 425 SLOV

IRU 420 SLVIRU 410 SLV IRU 420 SL

EN 149 A1 + NRD

302905100006

240

EN 149 A1 + NRD

302905100010

120

EN 149 A1 + NRD

302905100011

120

EN 149 A1 + NRD

302905100012

120

EN 149 A1 + NRD

302905100007

120

EN 149 A1 + NRD

302905100008

240

EN 149 A1 + NRD

302905100009

120

FFP1 FFP1 FFP2 FFP2

FFP3 FFP2 FFP2
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5/
PLASTIC MESH
TKANINA KOMPOZYTOWA

· Undeformable structure.
· Utrzymuje nieodksztalcalną strukturę
· Prevents dirt.
· Zapobiega zabrudzenią
· 3 layer composite structure.
· 3 warstwy tkaniny kompozytowej

8/
INNER MASK
WARSTWA WEWNĘTRZNA

PERFORMANCE RANGE
ZAKRES PERFORMANCE

1/
ALUMINIUM CLIP
ZACISK ALUMINIOWY

· Comfortable adjustment.
· Wygodna regulacja
· Anti-leak adjustment.
· Regulacja zapobiegająca wy-
ciekom
· Avoids fogging of the glasses.
· Zapobiega parowaniu szkieł

2/
TEXTILE ELASTIC STRAP
ELASTYC ¡ZNY PASEK TEKSTYL-
NY

· Latex free.
· Bez lateksu
· Sewn to the mask: it doesn’t 
pierce the cloth avoiding leaks.
· Szycie: bez perforacji, zapobiega 
wyciekom 
· Longer durability: it does not 
deform at high temperatures and 
provides a pleasant touch on the 
skin.
· Zwiększona trwałość: nie 
odkształcają się przy wysokich 
temperaturach oraz zapewnia 
przyjemny dotyk

4/
EASY AIR VALVE
ZAWÓR EASY AIR

· Fast exhalation of the inhaled 
heat and humidity.
· Szybkie wydychanie ciepła i 
wilgoci
· Comfortable even in heat and 
humidity environments or long 
periods of work.
· Wygodna w użytkowaniu nawet 
w środowiskach o wysokiej 
temperaturze i wilgotności lub 
wydłużonym czasie pracy
· Improves communication.
· Poprawia komunikację

7/
CLIP IN ELASTICS
ZACISK NA TASMIE EL 
¡ASTYCZNEJ

· For a perfect adjustment.
Dla idealnej regulacji
· Anti-leak adjustment.
Regulacja zapobiegająca 
poluzowaniu taśmy

6/
ELASTIC STITCHING
SZYCIE NA TASMACH EL 
¡ASTYCZNYCH

· Better resistance.
· Lepsza wytrzymałość
· Avoids skin abrasion.
· Zapobiega otarciom skóry

3/
DIFFERENT COLOUR ELASTICS
TAŚMY O RÓZNYCH KOLORACH

· Easy identifying.
· Łatwa identyfikacja
· Indicates protection level.
· Wskazują o poziomie ochrony

250



IRU 9210 SLV IRU 9220 SLV IRU 9230 SLV

EN 149 A1 + NRD

302905100021

60

EN 149 A1 + NRD

302905100022

60

EN 149 A1 + NRD

302905100013

60

FFP1 FFP2 FFP3
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IRU800 HALF-MASK
PÓŁMASKA IRU800

1/
LIGHT BODY
LEKKA
· Made from soft thermoplastic 
elastomer.
· Wykonany z miękkiego 
elastomeru termoplastycznego
· Comfortable adjustment.
· Wygodna regulacja
· Anti-leak adjustment.
· Regulacja zapobiegająca 
poluzowaniu taśmy
· Avoids fogging of the glasses.
· Zapobiega parowaniu szkieł

2/
TEXTILE ELASTIC STRAP
ELASTYCZNY PASEK TEKSTYLNY

· Latex free.
· Bez lateksu
· Longer durability: it does not 
deform at high temperatures and 
provides a pleasant touch on the 
skin.
· Zwiększona trwałość: nie 
odkształcają się przy wysokich 
temperaturach oraz 
zapewnia przyjemny dotyk
· Adjustable in 4 points.
· Regulowany w 4 punktach
· Distributes weight better.
· Lepiej rozprowadza ciężar

3/
EXHALATION VALVE
ZAWÓR WYDECHOWY

· Enables an efficient outcome of 
CO2 and exhaled air.
· Umożliwia sprawne wydychanie 
powietrza oraz usuwanie CO2

4/
SCREW FOR FILTERS
ŚRUBA DO FILTRÓW

· Easy installation.
· Łatwa instalacja

5/
SIZES
ROZMIARY

· Availability of sizes S, M and L 
to facilitate a better adjustment.
· Dostępność rozmiarów S, M i L.
aby ułatwić lepszą regulację

S M L

302905200003 302905200001 302905200002

MAT. TPE

12
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IRU800 FILTERS
FILTRY IRU800

MODEL
MODEL

COD.
KOD

PROTECTION
OCHRONA NORM

PACKAGING 
(PAIR)

ILOŚĆ W OPA-
KOWANIU

(PAR)

IRU-7800 A1 302903500001 EN14387 +A1 24

IRU-7800 A1P3 302903500010 EN14387 +A1 24

IRU-7800 ABEK1 302903500002 EN14387 +A1 24

IRU-7800 ABEK1P3 302903500011 EN14387 +A1 24

IRU-7800 P3 R 302903500004 EN143 +A1 24

IRU-7800 P3 R DISC 302903500009 EN143 +A1 5

IRU-7800 P3 R OV 302903500012 EN143 +A1 5

IRU-7800 P2 PREFILTER 302903500005 30

IRU-7800 RETAINER / UCHWYT 302903500008 15

PROTECTION TYPE
RODZAJ OCHRONY

A

B

E

K

P

EN 143

100%

50%

P1 P2 P3

80%

94%
99,95%

RESPIRATORY PROTECTION OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH

Organic gas and vapours with a boiling point of > 65ºC
Gazy organiczne i pary o temperaturze wrzenia> 65 stopni
 

Inorganic gas and vapours
Gazy i pary nieorganiczne

Acid gas and vapours
Kwaśne gazy i pary

Ammonia and components
Amoniak i niektóre aminy

Particles
Cząsteczki

253



UNIX 1000
1/
HEAD HARNESS
UPRZĄŻ NA GŁOWĘ

· 5 adjustment points.
· 5 punktów regulacji.

2/
ELASTIC
ELASTYCZNA

· Minimum pressure.
· Minimalny nacisk.

· Watertight adjustment.
· Wodoodporne dopasowanie.

3/
SIZE
ROZMIAR

· Available in 2 sizes.
· Dostępne w 2 różnych rozmiarach.

4/
REMOVABLE MASK
ZDEJMOWANA MASKA

· For an easy and hygienic cleaning.
· Do łatwego i higienicznego czyszczenia.

5/
CONNECTION BAYONET
POŁĄCZENIE BANGETOWE

6/
MATERIAL: NATURAL RUBBER
MATERIAL: NATURALNY KAUCZUK

EN 140/AC

M L

902905200001 902905200002

MAT. TPE

1
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UNIX 5000
1/
HEAD HARNESS
UPRZĄŻ NA GŁOWĘ

· 5 adjustment points.
· 5 punktów regulacji. 
· Adjuster.
· Samonapinacz.
· Accurate and safe adjustment.
· Dokładne i bezpieczne dopasowanie.

2/
VISOR
WIZJER

· Resistant.
· Odporny.
· Super panoramic. Total vision.
· Super panoramiczny. Widoczność bez 
ograniczeń.

3/
SIZE 
ROZMIAR

· Universal.
· Uniwersalny.

6/
2 VERSIONS
DWIE WERSJE

· Natural rubber: Unix 5000. Kauczuk naturalny: 
Unix 5000
· Silicone: Unix 5100. Silikon: Unix 5100

4/
CONNECTION BAYONET
POŁĄCZENIE: BAGNETOWE

5/
PHONIC DIAPHRAGM
MEMBRANA FONICZNA 

· Equipped with a speaker system, to make 
communication easier.
· Zawiera urządzenie głosowe ułatwiające 
komunikację.

EN 136/AC 2

UNIX 5000 UNIX 5100

902905000001 902905200009

MAT. TPE  SILICONE

1
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MODEL
MODEL

COD.
KOD

PROTECTION
OCHRONA NORM

PACKAGING 
(PAIR)

ILOŚĆ W OPA-
KOWANIU

(PAR)

UNIX 502 A2 802903500007 EN14387 + A1 20

UNIX 531 A1B1E1K1 802903500008 EN14387 + A1 20

DOTeco P3 R D 802903500009 EN143 + A1 20

UNIX P3 R (PREFILTER) 802903500010 EN143 + A1 20

RETAINER/UCHWYT UNIX PR3 802903500011 20

UNIX 515 K2 802903500014 EN 14387 + A1 20

UNIX FILTERS
FILTRY UNIX

ACCESSORIES AND 
SPARE PARTS
AKCESORIA I CZĘŚCI 
ZAMIENNE

· Visor protector. 
OCHRANIACZ WIZJERA:
902905000004

· Head harness. 
UPRZĄŻ NA GŁOWĘ:
902905000003

· Clear visor. 
WIZJER BEZBARWNY:
902905000005

Organic gas and vapours with a 
boiling point of > 65ºC
Gazy organiczne i pary o tempera-
turze wrzenia> 65 stopni

Inorganic gas and vapours
Gazy i pary nieorganiczne

Acid gas and vapours
Kwaśne gazy i pary

Ammonia and components
Amoniak i niektóre aminy

Particles
Cząsteczki

PROTECTION TYPE
RODZAJ OCHRONY

A

B

E

K

P
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MAG
1/
HEAD HARNESS
UPRZĄŻ NA GŁOWĘ

· 5 adjustment points.
· 5 punktów regulacji.
· Adjuster.
· Samonapinacz.
· Accurate and safe adjustment.
· Dokładne i bezpieczne dopasowanie.

2/
VISOR
WIZJER

· Ultra safe double sealing.
· Podwójnie uszczelniony, bardzo bezpieczny.
· Perfect adjustment.
· Idealne dopasowanie.
· Panoramic, total vision.
· Panoramiczny. Widoczność bez ograniczeń.

3/
INNER MASK
MASKA WEWNĘTRZNA

· Avoids visor fogging.
· Odporność na zamglenia.

4/
SIZE
ROZMIAR

· Universal.
· Uniwersalny.

5/
CONNECTION: DIN SCREW
POŁĄCZENIE: GWINT DIN

7/
MATERIAL: NATURAL RUBBER
MATERIAL: NATURALNY KAUCZUK

6/
PHONIC DIAPHRAGM
MEMBRANA FONICZNA 

· Equipped with a speaker system, to make 
communication easier.
· Zawiera urządzenie głosowe ułatwiające 
komunikację.

EN 136/AC 2

902905000002

MAT TPE

1
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FILTROS MAG
FILTRY MAG

MODEL
MODEL

COD.
KOD

PROTECTION
OCHRONA NORM

PACKAGING 
(PAIR)

ILOŚĆ W OPA-
KOWANIU

(PAR)

DOTpro 250 A2 802903500001 EN14387 + A1 20

DOTpro A2P3 R D 802903500003 EN14387 + A1 20

DOTpro 320 A2B2E2K2P3RD 802903500004 EN14387 + A1 20

DOTpro HGP3RD 802903500012 EN14387 + A1 20

DOTpro 320 K2P3 802903500013 EN14387 + A1 20

· VISOR PROTECTOR. OCHRANIACZ WIZJERA:
902905000006

· HEAD HARNESS. UPRZĄŻ NA GŁOWĘ:
902905000007

· CLEAR VISOR. WIZJER BEZBARWNY:
902905000008

Organic gas and vapours with a boil-
ing point of > 65ºC
Gazy organiczne i pary o tempera-
turze wrzenia> 65 stopni

Inorganic gas and vapours
Gazy i pary nieorganiczne

Acid gas and vapours
Kwaśne gazy i pary

Ammonia and components
Amoniak i niektóre aminy

Particles
Cząsteczki

Mercury
Rtęć

PROTECTION TYPE
RODZAJ OCHRONY

A

B

E

K

P

HG

ACCESSORIES AND 
SPARE PARTS
AKCESORIA I CZĘŚCI 
ZAMIENNE
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GAS DETECTION DETEKTORY GAZU

GAS DETECTION
DETEKTORY GAZU
ENG. Irudek’s range of gas detectors are ideal for personal portable 
use or for use in confined spaces.  They can also be used to detect 
leaks.  These devices are exceptionally robust, lightweight and offer 
the highest quality, of both the device and the software.  We offer a 
wide range of single gas or multi-gas instruments.

Furthermore, we provide a fast, agile and effective technical support 
service.

PL. Przedstawiamy detektory gazu idealne do zastosowań mo-
bilnych lub do pracy w ograniczonych przestrzeniach, w których 
możemy zidentyfikować wycieki. Te urządzenia wyróżniają się sol-
idnością, lekkością i dobrą jakością zarówno jeśli chodzi o sprzętu, 
jak również oprogramowanie. Oferujemy szeroką gamę detektorów 
jednogazowych i wielogazowych.

Ponadto dysponujemy szybką, sprawną i skuteczną usługą pomocy 
technicznej.
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SGT

ATEX Ex ia IIC T4Ga, IP67

SGT CO SGT H2S SGT O2 SGT SO2 SGT H2 SGT NH3 SGT CL2

801206900002 801206900003 801206900001 801206900015 801206900013 801206900014 801206900028

93 g

1

ENG. Portable single gas detector
· The orange colour makes the device highly visible and easy to see.
· Use: 2 years of continuous use with no charging or sensor replace-
ment.
· Real time measurement for one of the following gases:

- Oxygen O2
- Carbon monoxide CO
- Hydrogen Sulphide H2S
- Sulphur dioxide SO2
- Hydrogen H2
- Ammonia NH3
- Chlorine Cl2

· Easy to read LCD screen.
· Simple device menu for visualizing information.
· Equipped with simple software for the setting of the range and alarm 
values.
· Ultra bright red led visual alarm.
· Vibration and sound alarms.
· ATEX certified for working in explosive environments.
· Datalogger records the last 30 alarms.
· Robust device, protected against water and dust to IP67.
· The H2S and CO models include hibernation mode which allows the 
working life of the battery for up to an additional year via the IR Link.

PL. Przenośny detektor  jednogazowy
· Pomarańczowy kolor do szybkiego wykrywania urządzenia.
· Użytkowania: 2 lata bez konieczności wymiany czujnika.
· Odczyt w czasie rzeczywistym w celu wykrycia jednego z następu-
jących gazów:

- Tlen O2
- Tlenek węgla CO
- Siarkowodór H2S
- Dwutlenek siarki SO2
- Gaz napędowy- Wodór H2 
- Amoniak NH3
- Chlor CL2

· Łatwy do odczytania ekran LCD.
· Menu urządzenia nawigacyjnego do wyświetlania informacji.
· Zawiera oprogramowanie do konfiguracji wartości urządzenia i 
programowania alarmów.
· Ostrzeżenia ostrzegawcze przez czerwone diody LED, wibracje i 
dźwięk.
· Certyfikat ATEX do pracy w środowiskach zagrożonych wybuchem.
· Ostatnie 30 alarmów do pobrania.
· Solidna konstrukcja, odporna na filtrację pyłu i cieczy IP67.
· Modele H2S i CO posiadają tryb hibernacji, który pozwala 
przedłużyć żywotność baterii do dodatkowego roku dzięki łączu IR.
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SP2ND

ATEX Ex ia IIC T4Ga, IP67

SP2ND CO SP2ND H2S SP2ND O2 SP2ND SO2 SP2ND H2 SP2ND NH3

801206900017 801206900008 801206900016 801206900020 801206900018 801206900019

120 g

1

ENG. Reusable single gas detector with replaceable sensor and 
battery
· Real time measurement for one of the following gases:

- Oxygen O2
- Carbon monoxide CO
- Hydrogen sulphide H2S
- Sulphur dioxide SO2
- Hydrogen H2
- Ammonia NH3

· Easy to read LCD screen.
· Simple device menu for visualizing information.
· Equipped with simple software for the setting of the range and alarm 
values.
· Ultra bright red led visual alarm.
· Vibration and sound alarms.
· ATEX certified for working in explosive environments.
· Datalogger records the last 30 alarms.
· Protected against water and dust to IP67.
· Rugged rubber case provides excellent mechanical protection.

PL. Detektor jednogazowy wielokrotnego użytku z wymianą 
czujnika i baterii
· Odczyt w czasie rzeczywistym w celu wykrycia jednego z następu-
jących gazów:

-Tlen O2
- Tlenek węgla CO
- Siarkowodór H2S
- Dwutlenek siarki SO2
- Gaz napędowy- Wodór H2 
- Amoniak NH3

· Łatwy do odczytania ekran LCD.
· Menu urządzenia nawigacyjnego do wyświetlania informacji.
· Zawiera oprogramowanie do konfiguracji wartości urządzenia i 
programowania alarmów.
· Ostrzeżenia ostrzegawcze przez czerwone diody LED, wibracje i 
dźwięk.
· Certyfikat ATEX do pracy w środowiskach zagrożonych wybuchem.
· Ostatnie 20 alarmów do pobrania.
· Gumowa obudowa dla ochrony przed wstrząsami, odporna na kurz i 
wyciek cieczy IP67.
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MGT

ATEX Ex ia IIC T4Ga, IP67

801206900004

240 g

1

ENG. Portable Multi-gas detector 
· The orange colour makes the device highly visible and easy to see.
· Recommended calibration period: 6 months.
· Real-time measurement of up to 4 gases simultaneously:

- Oxygen O2
- Carbon monoxide CO
- Hydrogen sulphide H2S
- Explosive gases LEL

· Backlit LCD screen for easy reading and intuitive handling.
· Simple device menu for visualizing information.
· Equipped with simple software for the setting of range and alarm values.
· Ultra bright red led visual alarm.
· Vibration and sound alarms.
· Rechargeable 2000maH battery, offers up to 60 days of continuous 
use.
· 7000 downloadable events from the memory.
· ATEX certified for working in explosive environments.
· Protected against water and dust to IP67.
· Rugged rubber case provides excellent mechanical protection.

PL. Przenośny detektor wielogazowy 
· Pomarańczowy kolor do szybkiego wykrywania 
· Zalecany okres kalibracji 6 miesięcy
· Odczyt w czasie rzeczywistym do czterech gazów jednocześnie:

- Tlen O2
- Tlenek węgla CO
- Siarkowodór H2S 
- Dolna granica wybuchowości DGW

· Podświetlany ekran LCD ułatwiający czytanie i intuicyjną obsługę.
· Menu urządzenia nawigacyjnego do wyświetlania informacji.
· Zawiera oprogramowanie do konfiguracji ustawień urządzenia i 
ustawiania alarmów.
· Ostrzeżenia przez czerwone diody LED, wibracje i dźwięk.
· Akumulator 2000mAh, 60 dni ciągłego użytkowania.
· 7000 zdarzeń pamięci do pobrania.
· Certyfikat ATEX do pracy w środowiskach zagrożonych wybuchem.
· Solidna konstrukcja, odporna na filtrację pyłu i cieczy IP67.
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IR LINK

SP KIT PUMP

DOCKING STATION SGT DOCKING STATION MGT

MANUAL 
CALIBRATION KIT
ZESTAW DO KALIBRACJI 
RĘCZNEJ

ATEX Ex ia IIC T4Ga, IP67

801206900005

1

801206900010

1

801206900024

1

801206900025

1

801206900026

1

ENG. The IR Link enables connection of the 
devices to a PC for configuration and data 
downloading.  It enables the hibernation of 
the CO and H2S versions, extending the 
useful life of the battery up to an additional 
year.

PL. Umożliwia podłączenie urządzenia 
do komputera w celu odbioru informacji 
przez podczerwień. Pozwala na hibernację 
detektorów wersji CO i H2S, przedłużając ży-
wotność baterii o dodatkowy rok. Umożliwia 
także konfiguracje, kalibrację i pobieranie 
dzienników zdarzeń.

ENG. The manual sampling kit includes an 
adapter, a suction bulb and 3 metre tube 
with sampling probe.

PL. Ręczny zestaw do pobierania próbek. 
Zawiera adapter, gruszkę ssącą, 3 metry 
rury i sondę do pobierania próbek.

ENG. 
1x regulator
1x 4 gas bottle
1x pipe
1x Tygon adapter

PL.
1x regulator
1x butelka na 4 gazy
1x tuba
1x adapter Thygon
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DISPOSABLE GARMENTS ODZIEŻ JEDNORAZOWA

DISPOSABLE
GARMENTS
ODZIEŻ 
JEDNORAZOWA
ENG. Irudek presents a range of disposable garments against chemi-
cal products designed to protect the user from different risks that can 
be found while conducting the work. 

PL. Prezentujemy naszą gamę odzieży jednorazowej przed produkt-
ami chemicznymi zaprojektowaną w celu ochrony użytkownika przed 
różnymi zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas wykonywania ich 
pracy.
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PROTEX
ENG.
Overalls designed with elastic hood, cuffs, waist and ankles, frontal 
zipper with protective flap and sealed sewing (only Protex 5000). 
Models made of 3 types of material:

SMS: Combination of 3 polypropylene layers (Spunbonded + Melt-
blown + Spunbonded ) 
SMMS: Combination of 3 polypropylene layers. (Spunbonded + Melt-
blown + Meltblown + Spunbonded ) 
Microporous: Microporous laminated material + polypropylene.

PL.
Kombinezony z kapturem, mankietami, elastyczną talią i kostkami, 
przednim zamkiem błyskawicznym z klapką ochronną i szczelnymi 
szwami (tylko Protex 5000). Modele produkowane w trzech rodza-
jach materiałów:

SMS: Połączenie 3 warstw polipropylenu (Spunbonded + Meltblown 
+ Spunbonded)
SMMS: Połączenie 3 warstw polipropylenu (Spunbonded + Melt-
blown + Meltblown + Spunbonded)
Mikroporowaty: Mikroporowaty materiał laminowany + polipropylen.
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PROTEX 1000 PROTEX 2000

303810400002 303810400001 303810400003 303810400004

M L XL XXL

MAT. SMS

25

303810400006 303810400005 303810400007 303810400008

M L XL XXL

MAT. SMS

25

ENG.
Applications: asbestos handling work.

PL.
Zastosowania: prace związane z obsługą azbestu.

TYPE 5 TYPE 5TYPE 6 TYPE 6 EN 
1149-5

ENG.
Applications:  pharmaceutical material, paint, fumigation, industrial 
manufacture of electronics, asbestos handling,fibre glass manufac-
turing and wood and metal processes. 

PL.
Zastosowania: przemysł  farmaceutyczny, malowanie, fumigacja, 
produkcja elektroniki przemysłowej, obróbka azbestu, produkcja 
włókna szklanego oraz procesy obróbki drewna i metalu.

pARA   VAPOR

Polipropylen stopiony
CAST POLYPROPYLENE

Przędzony polipropylen
SPINNING POLYPROPYLENE

Przędzony polipropylen
SPINNING POLYPROPYLENE

PŁYNY I CZĄSTECZKI
liquids & particles

EN 
1073-2

EN 
1073-2
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PROTEX FR3000 PROTEX 4000

303810400010 303810400009 303810400011 303810400012

M L XL XXL

MAT. SMMS-FR

25

303810400014 303810400013 303810400015 303810400016

M L XL XXL

MAT. MICROPOROSO

25

ENG.
Applications: protection against oil, gas and use in petrochemical 
companies, with protection against short or occasional contact with 
flames. 

PL.
Zastosowania: ochrona przed ropą naftową, gazem, w firmach pet-
rochemicznych, z ochroną przed krótkotrwałym lub sporadycznym 
kontaktem z małymi płomieniami. 

ENG.
Applications: pharmaceutical product manufacturing, clean rooms, 
paint and fumigation, industrial manufacture of electronics and 
asbestos handling.

PL. 
Zastosowania: w przemyśle farmaceutycznym, w pomieszczeniach 
czystych, przy  malowaniu, fumigacji, w produkcji elektroniki przemy-
słowej, w kontakcie z azbestem.

warstwa oddychająca
breathable coat

Przędzony polipropylen
SPINNING POLYPROPYLENE

czynniki biologiczne
biological agents

pARA   VAPOR

TYPE 5 TYPE 5TYPE 6 TYPE 6EN 
1149-5

EN 
1149-5

EN 
1073-2

EN 
1073-2

EN 
14126

EN ISO
14116
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PROTEX 5000

303810400017 303810400018 303810400019

L XL XXL

MAT. MICROPOROSO

25

ENG. 
Applications: pharmaceutical product manufacturing, clean rooms, 
paint and fumigation, industrial manufacture of electronics and 
asbestos handling, agriculture and veterinary products. 

PL. 
Zastosowania: w przemyśle farmaceutycznym, w pomieszczeni-
ach czystych, przy  malowaniu, fumigacji, w produkcji elektroniki 
przemysłowej, w kontakcie z azbestem, w rolnictwie oraz w pracach 
weterynaryjnych. 

warstwa oddychająca
breathable coat

czynniki biologiczne
biological agents

pARA   VAPOR

Przędzony polipropylen
SPINNING POLYPROPYLENE

TYPE 4 TYPE 6 EN 
1149-5

EN 
14126

EN 
1073-2

SEALED TAPES.
USZCZELNIANE 

USZCZELKI.

TYPE 5
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SLINGS ZAWIESIA I PASY TRANSPORTOWE

SLINGS
ZAWIESIA I PASY 
TRANSPORTOWE
ENG. Irudek Protection offers a range of slings designed for lifting 
loads. 

PL. Irudek Protection oferuje szeroką gamę zawiesi i pasów transpor-
towy  przeznaczonych do prac elewacyjnych i mocowania ładunków.
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ESL1 - 1000 KG

ESL2 - 2000 KG

ESL3 - 3000 KG

ESL4 - 4000 KG

EN 1492/2

1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M

303710000001 303710000002 303710000003 303710000004 303710000005 303710000006

10 10 10 10 5 5

EN 1492/2

1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M

303710100001 303710100002 303710100003 303710100004 303710100005 303710100006 303710100007

10 10 10 10 5 5 5

EN 1492/2

1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M

303710200001 303710200002 303710200003 303710200004 303710200005 303710200006 303710200007

10 10 10 10 5 5 5

EN 1492/2

5 M 6 M 8 M

303710300005 303710300006 303710300007

5 5 5

SLINGS 
ZAWIESIA

ENG. Norm: EN 1492-1
Lifting sling flat with double layer and 2 reinforced eyes in high te-
nacity 100% polyester. Safety factor 7:1. 
 

PL. Norm: EN 1492-1
Zawiesie płaskie, dwuwarstwowe z wzmocnionymi pętlami, wyko-
nanymi w 100% z poliestru o wysokiej wytrzymałości. Współczynnik 
bezpieczeństwa 7: 1.
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KIT 8,5

KIT 8,5

RATCHETS 
PASY 
TRANSPORTOWE

Norm: EN 12195-2
ENG. Slings with tensor for lifting loads. Made of high tenacity 100% polyester 50mm 
webbing. 2500-5000 daN working capacity.
PL. Zawiesia z napinaczem do zabezpieczania ładunków. Wykonane w 100% z taśmy 
poliestrowej o wysokiej wytrzymałości, 50 mm. Obciążenie robocze 2500-5000 daN.

ENG. Sling with tensor and open hook 8,5 M. 
PL. Zawiesia z napinaczem i otwartym hakiem 8,5 M.
#303300100001

ENG. Sling with tensor and closed hook 8,5 M 
PL. Zawiesia z napinaczem i zamkniętym hakiem 8,5 M.
#303301400001

ENG. Sling with tensor and open hook 11 M.
PL. Zawiesia z napinaczem i otwartym hakiem 11 M.
#303300100002

ENG. Sling with tensor and closed hook 11 M.
PL. Zawiesia z napinaczem i zamkniętym hakiem 11 M.
#303301400002

KIT 11

KIT 11

Tensor with 
open hook /

Napinacz z hakiem 
otwartym

Sling with 
open hook /

Zawiesie z hakiem 
otwartym

Sling with 
open hook /

Zawiesie z hakiem 
otwartym

Tensor with 
closed hook /

Napinacz z hakiem 
zamkniętym

Sling with 
closed hook /

Zawiesie z hakiem zam-
knietym

Sling with 
closed hook /

Zawiesie z hakiem zam-
kniętym

0,5 M 8 M 10,5 M 0,5 M 8 M 10,5 M

303301800001 303301800003 303301800005 303301800002 303301800004 303301800006

OPEN HOOK
HAK OTWARTY

CLOSED HOOK
HAK ZAMKNIETY

ACCESSORIES
AKCESORIA
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