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8018 Mars I 8020 Supermars 8008 Helios

8010 Jupiter III 8050 Phönix 8060 Siga PBI

8024 Mars I-E 8023 Supermars-E 8009 Helios-E

8012 JUPITER III-E 8052 Phönix-E 8061 Siga PBI-E

Zásahové rukavice dle normy EN659:2003+A1:2008



  

Zásahová rukavice ESKA Mars  8018, 8024 

Vyrobeno z materiálu vodě a oleji odpudivého navíc kyselině vzdorného. Nabízí uživateli optimální 
ochranu proti teplu a chladu.Rukavice jsou navrženy pro použití jak profesionálních tak 
dobrovolných hasičů.
Tento model má odolnost proti oděru (úroveň 3). Na manžetách venku je připojen 3M reflexní 
pásky.
Model Mars-E má stejný výkon jako model Mars, ale je vyroben s manžetou Kevlar ®. Oba modely 
je možné prát při 30 ° C!

Složení:
Speciálně upravená kůže vodě, teplu a oděru odolná
Technický Kevlar® odolný řezu a oděru
100% Kevlar® jako podšívka
Certifikace (Evropa): EN 659 - 2003 + A1: 2008 
Tento model rukavic se nabízí s úpletovou nebo dlouhou manžetou
Velikosti: 7,8,9,10,11



  

Zásahová rukavice ESKA Supermars  8020, 8023 

Martin Duffek, Košetice 239, 394 22, Košetice, info@vystroj-vyzbroj.cz, +420605277770

Vyrobeno z materiálu vodě a oleji odpudivého navíc kyselině vzdorného. Tento model rukavic má 
Gore-Tex ® vložku (fixně - ESKA patent), která je velmi dobře zafixovaná až ke konečkům 
prstů.Tyto sofistikované materiály zaručují, že jsou rukavice nepromokavé, prodyšné a 
antibakteriální. Nabízí uživateli optimální ochranu proti teplu a chladu.Rukavice jsou navrženy pro 
použití jak profesionálních tak dobrovolných hasičů.
Prsty a dlań jsou zesílené Kevlar ® povlakem, a tím se snížuje skluznost. Tento model má odolnost 
proti oděru (úroveň 4). Na manžetách venku je připojen 3M reflexní pásky.
Model Supermars-E má stejný výkon jako model supermars, ale je vyroben s manžetou Kevlar ®. 
Oba modely je možné prát při 30 ° C!

Složení:
Speciálně upravená kůže vodě, teplu a oděru odolná
Gore-Tex® vysoce prodyšná membrána
Technický Kevlar® odolný řezu a oděru
100% Kevlar® jako podšívka
Certifikace (Evropa): EN 659 - 2003 + A1: 2008 
Velikosti: 7,8,9,10,11



  

Zásahová rukavice ESKA Helios  8008, 8009 

Martin Duffek, Košetice 239, 394 22, Košetice, info@vystroj-vyzbroj.cz, +420605277770

Model Helios je odolný vůči oleji, vodě a vůči kyselinám Multi-blok-kůže na dlaňové části potažené 
Kevlarem ® (vysoká odolnost proti řezu, skluzu a otěru výborná ochrana zápěstí). Rukavice s 
trvale pevnou (ESKA patent), Gore-Tex ®-X-trafit Helios ® membránou umožňuje nepromokavost a 
prodyšnost. Podšívka je ze speciálního materiálu Kevlar ®. Stříbrné vlákno v něm má antistatické, 
antibakteriální a teplotně-regulační vlastnosti. Navíc vrchu rukavice jsou výztuhy na prsty a klouby 
pro větší bezpečnost.
Model Helios-E má stejný výkon jako model Helios, ale dělá se s manžetou Kevlar ®. Oba modely 
je možné prát při 30 ° C.
Rukavice se nabízí v provedené s dlouhou manžetou nebo úpletovou, který je žádanější.
Tento model rukavic se nabízí s úpletovou nebo dlouhou manžetou.
Složení:
Speciálně upravená kůže vodě, teplu a oděru odolná
Gore-Tex® vysoce prodyšná membrána
Technický Kevlar® odolný řezu a oděru
100% Kevlar® jako podšívka

Certifikace (Evropa): EN 659 - 2003 + A1: 2008 
Velikosti: 7,8,9,10,11



  

Zásahová rukavice ESKA Jupiter III  8010, 8012 

Martin Duffek, Košetice 239, 394 22, Košetice, info@vystroj-vyzbroj.cz, +420605277770

Model Jupiter III patří mezi nejžádanější zásahové rukavice na světě. Jsou celosvětově uznávané 
díky své výborné konstrukci. Rukavice s trvale pevnou (ESKA patent), Gore-Tex ®-X-trafit ® 
membránou umožňuje nepromokavost a prodyšnost. Podšívka je ze speciálního materiálu Kevlar 
®. Stříbrné vlákno v něm má antistatické, antibakteriální a teplotně-regulační vlastnosti. Rukavice 
je na prstech, palci a dlani potažena Kevlar® silikonem pro vynikající ochranu proti teplu a ohni. 
Vysoká odolnost proti proražení, řezu a maximální odolnost proti opotřebení. Výborně řešený stříh 
chrání velmi dobře zápěstí.
Oba modely je možné prát v pračce na 60 ° C!
Složení:
Kermel®-HTA odolný materiál vodě,teplu a oděru
Gore-Tex® vysoce prodyšná membrána
Technický Kevlar® odolný řezu a oděru
100% Kevlar® jako pošřívka
Tento model rukavic se nabízí s úpletovou nebo dlouhou manžetou.

Certifikace (Evropa): EN 659 - 2003 + A1: 2008 
Velikosti: 7,8,9,10,11



  

Zásahová rukavice ESKA Phönix   8050, 8052 

Martin Duffek, Košetice 239, 394 22, Košetice, info@vystroj-vyzbroj.cz, +420605277770

Pro zajištění vynikající tepelné odolnosti a optimální ochrany proti pořezání, ESKA používá u těchto 
rukavic systém kompletně potažená Kevlar ® rukavice. U modelu Phonix je zvláště dbáno na 
ochranu kloubů. Dále pak je vybaven stálou (ESKA patent), Gore-Tex ®-X-trafit ® membránou a 
podšívka z materiálu Kevlar ®. Stříbrné vlákno má také antibakteriální, antistatický, účinek.
Oba modely je možné prát v pračce na 60 ° C!
Podle nejvyšších standardů je rukavice navíc vybavena ochranou pulsu.
Složení:
Kermel®-HTA odolný materiál vodě,teplu a oděru
Gore-Tex® vysoce prodyšná membrána
Technický Kevlar® odolný řezu a oděru
100% Kevlar® jako podšívka
Tento model rukavic se nabízí s úpletovou nebo dlouhou manžetou.

Certifikace (Evropa): EN 659 - 2003 + A1: 2008 
Velikosti: 7,8,9,10,11



  

Zásahová rukavice ESKA Siga  8060, 8061 

Martin Duffek, Košetice 239, 394 22, Košetice, info@vystroj-vyzbroj.cz, +420605277770

PBI vlákno bylo původně vyvinuto kvůli vlastnosti pomalého hoření pro vesmírný program Apollo v 
NASA. Při styku materálu s plamenem a teplem se nezačne oblečení trhat, ESKA SIGA používá ve 
svém modelu jako vnější ochrannou vrstvu, která je hlavní obrannou linii proti plamenu a teplu PBI 
vlákna. Chrániče kloubů jsou vyztužené uhlíkovými vlákny. Shell Sho PBI Matrix je používán na 
backhand, prsty a palec, a ve verzi s dlouhým rukavici. Tyto revoluční materály zvyšují 
mechanickou pevnost a trvanlivost.
Stejně jako u všech rukavic ESKA je Kevlar ® podšívka s vlákny stříbra (antistatická, antibakteriální 
a teplotně regulační vlastnosti) Velmi dobře fixovaná (ESKA patent), Gore-Tex ® X-trafit ® 
membrána, která zaručuje nepromokavost a prodyšnost.
Oba modely je možné prát v pračce na 60 ° C!
Složení:
PBI vysoce odolný materiál vodě,teplu a oděru
Gore-Tex® vysoce prodyšná membrána
Technický Kevlar® odolný řezu a oděru
100% Kevlar® jako podšívka
Tento model rukavic se nabízí s úpletovou nebo dlouhou manžetou.

Certifikace (Evropa): EN 659 - 2003 + A1: 2008 
Velikosti: 7,8,9,10,11



  

8083 Troja 8080 Herkules

8084 Troja-E 8081 Herkules-E

Zásahovo-technické rukavice dle norem EN659:2003+A1:2008, EN388



  

Zásahovo - technická rukavice ESKA Troja 8083, 8084 

Martin Duffek, Košetice 239, 394 22, Košetice, info@vystroj-vyzbroj.cz, +420605277770

EN 659:2003 + A1:2008

Parametry dle normy EN 388
Ochrana proti oděru třída 4
Ochrana proti proříznutí třída 4
Ochrana proti protržení třída 4
Ochrana proti propichu třída 4

RUKAVICE BEZ KOMPROMISU
Nová generace záchranářských rukavic.

U ochranných rukavic Troja je nové měřítko v třídě ochrany. V návaznosti na motto tvrdá skořápka, 
měkké jádro, tento model v sobě spojuje maximální pohodlí s nekompromisní ochranu.Hřbet je 
vyroben z Multi-blok-kůže odolné proti vodě, oleji a kyselinám.

Použitý materiál Rescut Fire je speciálně navržen pro zachranáře, nejen že chrání nositele, ale i 
rukavice. Žádné propíchnutí či pořezání vašich rukou.

Produkt je vybaven antibakteriální, antistatickou membránou proti zápachu a pro dobrou regulaci 
teploty. Kevlar ® podšívka se stříbrem, které poskytuje další ochranu před mechanickými riziky. S 
trvale pevnou (ESKA patent), Gore-Tex ® membrána trafit X-vybavení. Certifikováno podle EN 
659:2003 + A1: 2008 / úrovních: 4/4/4/4.

Velikosti: 7,8,9,10,11



  

OCHRANA BEZ KOMPROMISU
Nová generace rukavic

Průkopnická rukavice pro extrémní nároky pro technickou pomoc.

Vrchový materiál je odolný jiskrám i krátkodobému púsobení plamene.

Rukavice má velmi dobrou přilnavost a hmatovvou citlivost stupně 5 i na hladkém povrchu. Stabilní, 
izolace proti nárazu, skládající se z uhlíkových vláken a vyztuženého chrániče zápěstí.
Speciální střih pro pohodlné uchycení a lepší ochranu proti mechanickým rizikům. Vysoká ochrana prstů 
zejména špiček. 

Tato rukavice je v souladu s požadavky E vropské PPE 89/686/EEC a požadavky evropských norem 
EN420, EN388 a EN 407 Hodnocení: 4/4/4/3

Velikosti: 6,7,8,9,10,11

Zásahovo - technická rukavice ESKA Herkules 8080, 8081 

Martin Duffek, Košetice 239, 394 22, Košetice, info@vystroj-vyzbroj.cz, +420605277770

EN 659:2003 + A1:2008

Parametry dle normy EN 388
Ochrana proti oděru třída 4
Ochrana proti proříznutí třída 4
Ochrana proti protržení třída 4
Ochrana proti propichu třída 4



  



  

9553 Flash 9554 Flash Pro

9555 Flash CROSS 9010 ESKA CROSSTECH

Technické rukavice dle norem  EN388, EN407 a EN420



  

OCHRANA BEZ KOMPROMISU
Nová generace rukavic

Průkopnická rukavice pro extrémní nároky pro technickou pomoc.

Vrchový materiál je odolný jiskrám i krátkodobému púsobení plamene.

Rukavice má velmi dobrou přilnavost a hmatovvou citlivost stupně 5 i na hladkém povrchu. Stabilní, 
izolace proti nárazu, skládající se z uhlíkových vláken a vyztuženého chrániče zápěstí.
Speciální střih pro pohodlné uchycení a lepší ochranu proti mechanickým rizikům. Vysoká ochrana prstů 
zejména špiček. 

Tato rukavice je v souladu s požadavky Evropské PPE 89/686/EEC a požadavky evropských norem 
EN420, EN388 a EN 407 Hodnocení: 4/4/4/3

Velikosti: 6,7,8,9,10,11

Technické rukavice ESKA Flash 9553

Martin Duffek, Košetice 239, 394 22, Košetice, info@vystroj-vyzbroj.cz, +420605277770

Parametry dle normy EN 388
Ochrana proti oděru třída 4
Ochrana proti proříznutí třída 4
Ochrana proti protržení třída 4
Ochrana proti propichu třída 3

Parametry dle normy EN407
Odolnost proti vznícení třída 4
Odolnost proti K.T. Třída 1
Odolnost proti S.T. Třída 2
Odolnost proti potřísnění RK třída 2

Parametry dle normy EN 420
Úchopová schopnost třída 5



  

Technické rukavice ESKA Flash Pro 9554

Parametry dle normy EN 388
Ochrana proti oděru třída 4
Ochrana proti proříznutí třída 4
Ochrana proti protržení třída 4
Ochrana proti propichu třída 3

Parametry dle normy EN407
Odolnost proti vznícení třída 4
Odolnost proti K.T. Třída 1
Odolnost proti S.T. Třída 2
Odolnost proti potřísnění RK třída 2

Parametry dle normy EN 420
Úchopová schopnost třída 5

Martin Duffek, Košetice 239, 394 22, Košetice, info@vystroj-vyzbroj.cz, +420605277770

OCHRANA BEZ KOMPROMISU
Nová generace rukavic

Průkopnická rukavice pro extrémní nároky pro technickou pomoc.

Vrchový materiál je odolný jiskrám i krátkodobému púsobení plamene.

Rukavice má velmi dobrou přilnavost a hmatovvou citlivost i na hladkém povrchu. Stabilní, izolace proti 
nárazu, skládající se z uhlíkových vláken a vyztuženého chrániče zápěstí. Protektor pro vyšší ochranu 
kloubů.
Speciální střih pro pohodlné uchycení a lepší ochranu proti mechanickým rizikům. Nepromokavá, 
prodyšná membrána, která byla testována speciálně na nepropustnost krve a virů.

Tato rukavice je v souladu s požadavky Evropské PPE 89/686/EEC a požadavky evropských norem 
EN420, EN388 a EN 407 Napájení hodnocení: 4/4/4/3

Velikosti: 7,8,9,10,11



  

Technické rukavice ESKA CROSS 9555

Parametry dle normy EN 388
Ochrana proti oděru třída 4
Ochrana proti proříznutí třída 4
Ochrana proti protržení třída 4
Ochrana proti propichu třída 3

Parametry dle normy EN407
Odolnost proti vznícení třída 4
Odolnost proti K.T. Třída 1
Odolnost proti S.T. Třída 2
Odolnost proti potřísnění RK třída 2

Parametry dle normy EN 420
Úchopová schopnost třída 5

Martin Duffek, Košetice 239, 394 22, Košetice, info@vystroj-vyzbroj.cz, +420605277770

OCHRANA BEZ KOMPROMISU
Nová generace rukavic

Průkopnická rukavice pro extrémní nároky pro technickou pomoc.

Vrchový materiál je odolný jiskrám i krátkodobému púsobení plamene.

Rukavice má velmi dobrou přilnavost a hmatovvou citlivost i na hladkém povrchu. Stabilní, izolace proti 
nárazu, skládající se z uhlíkových vláken a vyztuženého chrániče zápěstí.
Speciální střih pro pohodlné uchycení a lepší ochranu proti mechanickým rizikům. Nepromokavá, 
prodyšná membrána CROSSTECH od firmy GORE, která byla testována speciálně na 100% 
nepropustnost krve a virů.

Tato rukavice je v souladu s požadavky Evropské PPE 89/686/EEC a požadavky evropských norem 
EN420, EN388 a EN 407 Napájení hodnocení: 4/4/4/3

Velikosti: 7,8,9,10,11



  

Technické rukavice ESKA CROSS 9555

Parametry dle normy EN 388
Ochrana proti oděru třída 4
Ochrana proti proříznutí třída 5
Ochrana proti protržení třída 4
Ochrana proti propichu třída 3

Parametry dle normy EN407
Odolnost proti vznícení třída 4
Odolnost proti K.T. Třída 1
Odolnost proti S.T. Třída 2
Odolnost proti potřísnění RK třída 2

Parametry dle normy EN 420
Úchopová schopnost třída 5

Martin Duffek, Košetice 239, 394 22, Košetice, info@vystroj-vyzbroj.cz, +420605277770

OCHRANA BEZ KOMPROMISU
Nová generace rukavic

Průkopnická rukavice pro extrémní nároky pro technickou pomoc.

Vrchový materiál je odolný jiskrám i krátkodobému púsobení plamene.

Rukavice má velmi dobrou přilnavost a hmatovvou citlivost i na hladkém povrchu. Stabilní, izolace proti 
nárazu, skládající se z uhlíkových vláken a vyztuženého chrániče zápěstí. Protektor pro vyšší ochranu 
kloubů.
Speciální střih pro pohodlné uchycení a lepší ochranu proti mechanickým rizikům. Nepromokavá, 
prodyšná membrána CROSSTECH od firmy GORE, která byla testována speciálně na 100% 
nepropustnost krve a virů.

Tato rukavice je v souladu s požadavky Evropské PPE 89/686/EEC a požadavky evropských norem 
EN420, EN388 a EN 407 Napájení hodnocení: 4/4/4/3

Velikosti: 7,8,9,10,11



  

ESKA ® založena 1912
ESKA je jedním z předních světových výrobců vysoce kvalitních rukavic. Firmu v roce 1912 založila 
rodina pana Joseph Eska  v malém horském městečku Pernink, v blízkosti lázeňského města Karlovy 
Vary. V současné době společnost sídlí v rakouském Welsu a  zde úspěšně vyrabí již čtvrtá generace 
rukavice pro Vás.

Street rukavice
LUXUS na ruce od roku 1912
Více než 5000 let, používáme kůži tak, aby naše oblečení a materiály neztratily své kouzlo. ESKA 
používá kvalitní kůže, s ohledem na eleganci a funkčnost. To znamení, že používá měkkou kůži, která 
velmi dobře přilne k ruce.

Rukavice pro sport
Funkci a design
V roce 1959 začala ESKA s výrobou lyžařských rukavic, které byly vyrobeny výhradně z kůže. Toto se v 
průběhu let  vyvinulo a dnes jsou používány inovativní materiály s důrazem na vysokou funkřnost a 
design.

Hasičské rukavice
Ochrana života a zdraví
V roce 1974 začala společnost s vývojem rukavic pro hasiče. Standart jako je maximální 
bezpečnost a přilnavost byla nejvyšší prioritou od počátku výroby. ESKA má dnes jako 
nejinovativnější výrobce v tomto odvětví, ve světě nejvyšší uznání.

Motocykl
Optimální přilnavost, cit a kontrola
ESKA vyrábí téměř 100 let, motocyklové rukavice. Od roku 1974 intenzivně pracuje  ESKA na 
technickém vývoji v této oblasti. ESKA má brovské know-how v této oblasti, zejména ve vztahu k 
materiálům a jejich zpracování, vedl mnoho známých jezdců k přechodu na tyto rukavice.

Policie a armáda
Komfort a ochranu v extrémních podmínkách
S rozvojem rukavice pro armádu začala ESKA již při svém založení. To znamená, že na počátku byla 
rukavice pro vojenské využití což se částečně změnilo. Od roku 1990 se společnost ESKA intenzivně  
zabývala high-tech vývojem. Společnost také stanovila standardy v této oblasti. Hnací silou je velký 
inovativní vývoj a nedělat kompromisy na zdokonalení technických dovedností. Teprve pak můžeme 
vytvořit produkty, které splňují neustále se měnící vysoké nároky

Bezpečnost při práci
Perfektní údržba a ochrana
ESKA 1999 začala s vývojem vysoce technické rukavice pro různé aplikace v procesu práce. 
Rukavice jsou vysoce odolné proti řezu a propichu. ochrany společnosti je nový revoluční 
způsob, jak od výroby "normální" rukavice.ESKA jde revolučné cestou TZV. normálné rukavice.
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