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DARBO SAUGOS
PRIEMONĖS

    GlovesPro PATOGIOS
     ir PATVARIOS darbo  
         pirštinės tik            
 Stokker centruose!

Nenustokite bendrauti.
Ir nestabdykite darbo.
Nestabdykite darbo ir neieškokite tylios vietos, kurioje galėtumėte 
atsiliepti į telefono skambutį. Jei norite dirbti ir bendrauti tuo pačiu metu, 
rinkitės naująsias ausines 3M Peltor WS Alert XPI. 

Ausinės  Peltor MRX-
21AWS6 WS Alert XPI

300 €
520 €

363,00 €

Kaina be PVM

-31%

"Bluetooth® MultiPoint" technologija. 
Leidžia pajungti prietaisą prie vieno arba 
dviejų išorinių įrenginių. 

Triukšmą slopinantis mikrofonas, 
leidžiantis kokybiškai kalbėti būnant 
triukšmingoje aplinkoje

''Push-to-Listen" - aktyvios apsau-
gos funkcija, kurios pagalba galima 
girdėti išorinius garsus, pavojaus 
signalus.

Integruotas FM radijas

Sintetinės odos 
pirštinės

1,20 €
1,90 €

1,46 €

Kaina be PVMpsl.7 psl.7

GlovesPro MIG 
suvirintojo 
pirštinės

5 €
7,70 €

6,05 €

Kaina be PVM



Stokker – profesionalių įrankių tiekimo tinklas
Stokker toli? Pirk internetu STOKKER.LT

Kainos su PVM. Prekių nuotraukos yra iliustracinės.

Vilnius Savanorių pr. 119C, tel. (8 5) 237 5523
Vilnius Ukmergės 317B, tel. (8 616) 286 86
Kaunas Islandijos pl. 5, tel. (8 37) 310 396
Klaipėda Tilžės g. 53, tel. (8 46) 300 309
Alytus Pulko g. 39, tel. (8 315) 72 607
Šiauliai Pramonės g. 12a, tel. (8 41) 390 320
Utena Vaižganto g. 9-1, mob. tel. (8 616) 538 45
Tauragė Šilalės g. 87A, mob. tel. (8 615) 66 324
Pasvalys Stoties g. 32, tel. (8 696) 77 473

StokkerPRO 
Lojalumo programa privatiems asmenims ir įmonėms

Vertinkite savo laiką ir pirkite patogiau!

Prisijunk prie StokkerPRO! stokker.lt/stokkerpro

ID kortelė veikia
kaip kliento kortelė Pirkimų atmintis Garantija

be pirkimo kvito
Stokker Finance be
sutarties mokesčio

Visada
palankesnės

kainosPATIRTIS. SPRENDIMAI. PATIKIMUMAS.
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Asmeninių darbo saugos priemonių lyderis Asmeninių darbo saugos priemonių lyderis

Organinių garų, neorganinių garų ir
rūgščių dujų filtras ABE1

Peltor MT16H210F-478-GN SportTac
ausinės XH

Apsauginės ausinės su integruotu FM radiju
WorkTunes Pro UU0

Lite-Com, PMR 446 ausinės su
ryšio įranga XH001680434

3M organinių garų, neorganinių garų
ir rūgščių dujų filtras A2

Gear 500 akiniai apsauginiai 
skaidrūs, nesibraižantys UU00

Respiratorius FFP2 Aura+ su iškvėpimo
vožtuvu

3M Pilna veido kaukė vidutinė, silikoninė
6800

T6057&3m
Organinių garų, neorganinių garų ir rūgščių dujų ABE1
EN 14387:2004 + A1:2008
Supakuota po 4vnt/ dėžėje 32vnt.
Tinka su 3m puskaukėmis ir kaukėmis 
T7502&3m; T6800&3m.

62825&3m
Specialiai sukurtos medžiotojams ir šauliams.
Apsaugo klausą nuo stiprių šūvių garsų, tuo pačiu sustiprina aplinkos garsus
taip pagerindamos klausą. Dėl keičiamų kaušelių yra paprasta keisti ausinių
spalvą. Automatinė išsijungimo funkcija. Sulankstomos, kad būtų lengviau
laikyti, kai nenaudojamos. SNR 26dB. Veikia nuo dviejų pakraunamų baterijų
AAA. Integruota
Bluetooth sistema. Kištukas AUX 3,5mm.
Masė 325g.

HRXS220A&3m
3M™ PELTOR WorkTunes Pro ausinės apsaugo jus nuo potencialiai
kenksmingo darbo vietos triukšmo, tuo pačiu metu galite
klausytis įtaisyto FM radijo. Integruota antena, greitas skaitmeninis
nustatymas ir galimybė išsaugoti stotis leidžia klausos apsaugos
priemonę naudoti lanksčiai ir lengvai. Dideli, patogiai spaudžiami
mygtukai, reguliuojama meniu sistema: garsumas (8 nustatymai), stočių 
paieška, stočių įsiminimas (5
stotys) 3,5 mm lizdas skirtas jungtis 
prie mobiliojo telefono, radijo,
dvikrypčio radijo aparatų iki 82dB. 
2xAA beterijos, naudojant
veikia apie 40val. Nenaudojamos 
ausinės po 4 val.išsijungia

MT53H744&3m
Labai veiksmingai apsaugo klausą.Sistema leidžia nedideliu atstumu,
nenaudojant laidų, keistis informacija su kitais ,,LiteCom“ įrenginiais
ir nešiojamaisiais dvipusiais radijo imtuvais, veikiančiais vienodo ilgio
bangomis. 8 ryšio kanalai, 
PMR 446 MHz dažnių juosta. 
38 subkanalai suteikia galimybę 
bendrauti kelioms naudotojų 
grupėms tuo pačiu kanalu, 
negirdint kitų grupių. Vox – 
valdymo balsu režimas.
Triukšmą slopinantis mikrofonas. 
Veikimo diapazonas atviroje 
vietoje iki 3000m.

T6055&3m
Organinių garų, neorganinių garų ir rūgščių dujų A2.
Pakuotėje 32 poros.
EN 14387:2004
Tinka su 3m puskaukėmis ir kaukėmis 
T7502&3m; T6800&3m.

GG501SGA&3m
Akiniai su danga, apsaugančia nuo rasojimo. Kaukės tipo akiniai
puikiai priglunda prie veido, reguliuojami dirželiu.
Papildomai gali būti įdėti lęšiai skirti skaitymui. Speciali Scotchgard
danga apsaugo nuo įbrėžimų, rasojimo - efektyviau, nei įprasti akiniai,
apsaugantys nuo rasojimo. Optikos klasė 1, leidžia akinius nešioti ištisą
dieną, nebijant, kad bus pakenkta regėjimui. Apsaugo nuo ultravioletinių
spindulių.

T9322&3m
Apsauga nuo dalelių/dulksnos. Sulankstoma originali 3 plokštumų konst-
rukcija tinka įvairių formų ir dydžių veidams. Mažas kvėpavimo pasipriešini-
mas dėka 3M elektreto medžiagos. Perforuota viršutinė plokštuma padeda
sumažinti akinių rasojimą.3M™ Cool Flow™ vožtuvas - efektyvus susikaupusio
karščio pašalinimas. Vėsesnis ir komfortiškesnis dėvėjimas. Pašalina iškvepi-
amą orą ir sumažina akinių rasojimą.Suderinami su 3M apsauginiais akiniais
ir klausos apsaugos priemonėmis.
Didelė ir minkšta nosies srities medžiaga ir
glotnus vidinis tarpiklis yra itin švelnūs odai.
Klasifikacija:
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D.

T6800&3m
Visą veidą dengianti dalis, minkšta, nealergizuojanti, elastomerinė
Atitinka EN166:2001 B standartą 4 galvos dirželių sistema. 3M™ Cool Flow™
iškvėpimo vožtuvas: mažesnis pasipriešinimas iškvepiant,
mažiau kaupiasi šiluma ir prakaitas, iškvepiamo
oro srautas nukreipiamas žemyn.
Klasifikacija: EN 136:1998 (1 klasė).
3 dydžiai, pažymėti skirtingomis spalvomis.
Klasifikacija: EN 136:1998 (1 klasė)
Svoris 450g.
Priedai: T2125&3m; T2135&3m; T6057&3m;
T6059&3m; T5911&3m; T5925&3m; T6035&3m,
T501&3m, T502&3m, T6885&3m.

Apsauginiai akiniai SecureFit 
600-serija, skaidrūs

Apsauginiai skaidrūs akiniai
SECUREFIT 400 AS-AF, PC

Skaidrus industrinis antveidis
Optime1 V5F G500V5FH510GU

Peltor G3000NUV-VI Uvicator
reguliuojamas šalmas, XH

Apsauginė plėvelė 6000 serijos viso
veido kaukei

3M™ PELTOR™ belaidė komunikacijos 
įranga, X serijos ausinėms

3M X serijos ausinės X1A-GA su galvos
lankeliu

Higieniniai įdėklai Peltor HY100A

SF601SGA&3m
Nuo įbrėžimų arba nuo rasojimo sauganti danga, tolygiai spaudimą paskirs-
tančios kojelės Pressure Diffusion Temple (PDT). Ilgalaikis vaizdo aiškumas : 
3M Scotchgard™ nuo rasojimo sauganti lęšių danga; net daug kartų nuplovus 
lęšius apsaugo nuo rasojimo ilgiau, nei įprastos dangos. Išlieka veiksmingi 
lęšius nuplovus 25 ar daugiau kartų. Itin atsparūs įbrėžimams. Atitinka EN 
166:2001 standarto papildomus K ir N testų reikalavimus. ( K- smulkių dalelių 
braižymo testas; N - lęšiai turi išlikti neaprasoję 8 sekundes)

PG500GU&3m
Skaidrus polikarbonatinis antveidis su Optime 1 ausinėmis.
Išskirtinai ergonomiškas, patogus naudoti.
Priedai P5F11&3m (skaidrus stiklas skydeliui), P5E11&3M (žalias stiklas 
skydeliui). Miško ir sodo darbams rinkitės oranžinį skydelį su tinkleliu 
PG500ORC&3M.

PG30NUVI&3m
Šalmas G3000 su UV indikatoriumi, baltas, reguliuojamas.
Elegantiškas dizainas. Apvalus, glotnus paviršius patogus vaikštant miške –
šalmo dalys nekliūna už šakų. Daug ventiliacijos angų užtikrina oro kaitą.
Indikatorius parodo (pasikeitus spalvai), kada laikas keisti šalmą. UV spinduli-
ams atsparus termoplastikas ABS.  Patogus reguliuojamas užsegimas. Galvos
juostą galima apsukti 180° kampu:
tokiu būdu šalmą galima dėvėti
apsuktą priekine dalimi į
užpakalį. Tai ypač patogu
dirbant ten, kur mažai
vietos, ar lipant aukštyn.
Siauras snapelis -
platesnis matymo laukas.
Virš snapelio vieta
logotipui ar prekės
ženklo spaudui.

T6885&3m
Visą veidą dengianti dalis, minkšta, nealergizuojanti, elastomerinė
Atitinka EN166:2001 B standartą 4 galvos dirželių sistema. 3M™ Cool Flow™
iškvėpimo vožtuvas: mažesnis pasipriešinimas iškvepiant,
mažiau kaupiasi šiluma ir prakaitas, iškvepiamo oro srautas nukreipiamas 
žemyn. Klasifikacija: EN 136:1998 (1 klasė).
3 dydžiai, pažymėti skirtingomis spalvomis.
Klasifikacija: EN 136:1998 (1 klasė)
Svoris 450g.
Priedai: T2125&3m; T2135&3m; T6057&3m;
T6059&3m; T5911&3m; T5925&3m; T6035&3m,
T501&3m, T502&3m, T6885&3m.

WSCUSH&3m
"Bluetooth" funkcija leidžia keisti 3M ™ PELTOR ™ X ausines.
Belaidžio ryšio prietaisas, skirtas naudoti didelio triukšmo aplinkoje.
Mikrofonas su garso izoliacija. Lengvai naudojamas.
Kalbėjimo laikas / garso perdavimo laikas 8 valandos.
Atsparus triukšmingoms aplinkos sąlygoms (IP54). Kontroliuojama vienu 
mygtuku.

PX1AGA&3m
3M™ Peltor™ X serijos ausinės suderina idealų komfortą su dideliu patvaru-
mu, įvairiapuse apsauga bei moderniu stiliumi – būtet todėl tai yra geriausi-
os 3M Peltor ausinės.
• Minkštos, plačios pagalvės padeda sumažinti ausų
spaudimą, pagerina komfortą.
• Lengvos (220 g), plonas dizainas.
Ausinės, apsaugančios nuo triukšmo.
SNR: 27dB

PHY100A&3m
Vienkartinė higieninė apsaugos priemonė, skirta ausinėms.
Užtikrina ausinių ilgaamžiškumą, higieniškumą ir komfortabilumą.
Klijuojama į kaušelių vidų, puikiai sugeria
drėgmę ir nešvarumus, susikaupiančius veidui liečiantis su
ausinėmis. Dėžutėje 100 porų.

3M priešfiltris P1 (pora)

T5911&3m
Kietųjų ir skystųjų dalelių 
P1 R EN143:2000 + A1:2006.
Pakuotėje 60 porų.

3M ausų kištukai 36db dispenseriui 500
porų E-A-R Soft
PPD01010&3m
E-A-Rsoft ausų kištukai yra pagaminti iš lėtai pradinę
formą atgaunančio poliuretaninio porolono. Tai
kištukai, kurie vienodai paskirsto spaudimą, gerai
priglunda ir užtikrina optimalų patogumą. Galima
pasirinkti E-A-Rsoft geltonus neoninius
ausų kištukus ir su gerai matoma mėlyna
viniline virvute.
· SNR 36dB
· Gali būti su virvute
· Tinka naudoti su kitomis AAP*
· Pakartotinai perdirbami
· Lėtai pradinę formą
atgaunantis porolonas

65 €
78 €

+PVM

85 €
120 €

102,85 €

Kaina be PVM

14 €
24 €

16,94 €

Kaina be PVM

2,20 €
3,40 €

2,66 €

Kaina be PVM

8 €
12 €

9,68 €

Kaina be PVM

9 €
14 €

10,89 €

Kaina be PVM

105 €
185 €

127,05 €

Kaina be PVM

60 €
89 €

72,60 €

Kaina be PVM

379 €
600 €

458.59 €

Kaina be PVM

1 €
1,50 €

1,21 €

Kaina be PVM

60 €
105 €

72,60 €

Kaina be PVM

13,25 €
22,90 €

16,03 €

Kaina be PVM

0,58 €
1 €

0,70 €

Kaina be PVM

7,30 €
16 €

8,83 €

Kaina be PVM

41 €
59 €

49,61 €

Kaina be PVM

12,50 €
21 €

15,13 €

Kaina be PVM

1,90 €
3,30 €

2,30 €

Kaina be PVM

5 €
7,90 €

6,05 €

Kaina be PVM

TR619E&3m
3M TR-619E paruoštas naudoti komplektas (TR-602E motorinis
oro filtravimo įrenginys, 6310E A2P filtras,6300FC filtro dangtelis,
BT-30 prisitaikanti kvėpavimo žarna, TR-627 lengvai valomas diržas,
TR-632 ilgalaikė baterija, TR-641E baterijos 
įkroviklis, TR-6600 priešfiltris x10vnt., TR-971 
oro srovės indikatorius, TR-662 kibirkščių
tinklelis x2vnt.)

XPWS6&3m
Integruotas FM radijas. Bluetooth®
jungties pagalba galimi pokalbiai  per prijungtą 
mobilų telefoną,    arba mėgstamos muzikos klau-
symas  triukšmingoje aplinkoje.

VERSAFLO paruoštas
naudoti komplektas

Ausinės  Peltor MRX21AWS6 
WS Alert XPI

750 €
1699 €

907,5 €

Kaina be PVM
300 €

520 €

363 €

Kaina be PVM

-47%

-31%

-30% -45%
SF401AF&3m
1 klasės optinė linzė tinkama ilgam nešiojimui Akiniai puikiai uždengia akis ir
neapriboja matomumo lauko. Puikiai apsaugo nuo Ultravioletinių spindulių
(UV) radiacijos ir atitinka CE keliamus reikalavimus. Masė 18 g.
3M Pressure Diffusion Temple technologija leidžia akinius nešioti saugiai ir
komfortiškai. Linzės padengtos Anti-Scratch & Anti-Fog danga.
Akiniai pagaminti iš polikarbonato. Standartas/Patvirtinimas EN 166:2001.

-31%

-31%
-30%

Stokker centruose   -  platus 
įvairių ausinių pasirinkimas.

Teiraukitės geriausio sprendimo 
Jums iš Stokker specialistų. 

-31%

stokker.lt
PIRK INTENETU

PRISTATYMAS
NEMOKAMAS

Pirkiniams nuo 59 €

IŠBANDYTAS 
KOMFORTAS

10
0%
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Asmeninių darbo saugos priemonių lyderis

Respiratorius su vožtuvu FFP2
M1204VD sulankstomas

3M Speedglas 100V ADF savaime
užtemstantis filtras 110x90mm

Respiratorius FFP3 M1304V D
sulankstomas, iškvėpimo vožtuvas, 10 vnt.

Speedglas™ 9100XXi automatiškai
užtamsėjantis suvirinimo šalmas

Respiratorius FFP3W M1304VW
sulankstomas, iškvėpimo vožtuvas

Keevitusmask 9100FX Air & Adflo & XXi filter

M1204VC&del
4 sulankstomos dalys, tinka visiems veidų tipams. Išformuota nosies regu-
liavimo juostelė, kraštelis su paminkštinimu. Aukštos kokybės iškvėpimo 
vožtuvas. Plastikiniam maišelyje. Išbandytas Dolomia testas, kuris užtikrina 
ilgesnį tarnavimo laiką, apsaugo nuo dolomito dalelių.

G750020&sg
“Speedglas 100” suvirinimo filtras turi puikią optinę kokybę ir patikimą šviesos
bei tamsos perjungimą. Penki užtamsinimo lygiai: 3/8-12.
Tamsėjimo greitis: 0.1ms. Trys jautrumo nustatymai. Speedglas 100 matymo
laukas: 44 x 93mm. NAUJIENA: šlifavimo režimas, daugiau jautrumo lygių,
užlaikymo funkcija. Svoris 465g.Baterijos tarnavimo laikas 1500 valandų.
Perkant filtrą, G751100&SG skydelis DOVANOJAMAS

M1304VC&del
Sintetinio pluošto respiratorius. 4 sulankstomos dalys, tinka visiems veidų
tipams. Išformuota nosies reguliavimo juostelė, kraštelis su paminkštinimu.
Aukštos kokybės iškvėpimo vožtuvas. Plastikiniam maišelyje.
Išbandytas Dolomia testas, kuris užtikrina ilgesnį tarnavimo laiką, apsaugo
nuo dolomito dalelių.
Pakuotėje 10 vnt.

G501826&sg
“Speedglas 100” suvirinimo filtras turi puikią optinę kokybę ir patikimą 
šviesos
bei tamsos perjungimą. Penki užtamsinimo lygiai: 3/8-12.
Tamsėjimo greitis: 0.1ms. Trys jautrumo nustatymai. Speedglas 100 matymo
laukas: 44 x 93mm. NAUJIENA: šlifavimo režimas, daugiau jautrumo lygių,
užlaikymo funkcija. Svoris 465g.Baterijos tarnavimo laikas 1500 valandų.
Perkant filtrą, G751100&SG skydelis DOVANOJAMAS

M1304VWC&del
Sintetinio pluošto respiratorius. 4 sulankstomos dalys, tinka visiems veidų
tipams. Išformuota nosies reguliavimo juostelė, kraštelis su paminkštinimu.
Aukštos kokybės iškvėpimo vožtuvas. Plastikiniam maišelyje.
Išbandytas Dolomia testas, kuris užtikrina ilgesnį tarnavimo laiką, apsaugo
nuo dolomito dalelių.
Pakuotėje 10 vnt.

G547726&sg
Aukščiausios kokybės Adflo Speedglas 9100FX komplektas, atitinkantis 
aukščiausius techninius reikalavimus. Puikus matymo laukas su pakeliamu 
skydeliu, kuris leidžia atlikti ne tik suvirinimo, bet ir poliravimo, šlifavimo ir ki-
tus darbus, kuriuos atlikti su įprastomis kaukėmis būtų sudėtinga. Specialus 
9100 XXi filtras turi aiškesnį vaizdą virinant, įsijungimo/išsijungimo funkciją, 
išorinį šlifavimo mygtuką.  Jei filtravimo sistema tinkamai nustatyta, ji apsau-
go ir nuo kietųjų dalelių, ir nuo dujų. Standartinis akumuliatoriaus veikimo 
laikas 8 valandos. Baterija ličio.

Apsauginis šalmas BASEBALL DIAMOND

HEKLAIN&DEL akiniai.
Polikarbonato lęšiai AS UV400

BRAVA2 apsauginiai akiniai, skaidrūs  
rėmeliai ir lęšiai

Apsauginės ausinės suvirintojams

Suvirintojo šalmas 9002NC  su ADF filtru

Speedglas 100 suvirinimo skydelis
+ G3001 šalmas 3/8-12

Apsauginis šalmas 
BASEBALL DIAMOND V UP

Speedglas suvirintojo šalmas 9100 Air &
9100XXi filtras

Apsauginė kepuraitė Kaizio ergonomiška

Speedglas 9100FX Air & Adflo be filtro

GALERAS skaidrūs polikarbonato akiniai

DIAM5BLFL&del
Inovatyvi ''beisbolo kepuraitės'' forma suteikia geresnį vertikalų matomu-
mą. Gali būti nešiojamas kita puse, keičiant dirželių padėtį. Šalmas lengvai 
reguliuojamas mygtuku pagal galvos dydį 53-63cm. Patogūs vidiniai dirželiai 
iš tekstilės. 8 fiksavimo taškai. Priklausomai nuo galvos dydžio gali būti 
reguliuojamas gylis , nešiojant po šalmu kepuraitę. Minkštas prakaito raištis. 
Elektros izoliacija iki 440V (440 VAC). Atlikti šoninės deformacijos bandymai 
LD. Atsparus išsilydžiusio metalo purslams MM. Darbinė temperatūra -20C iki 
+50C. Fluorescencinė spalva ir šviesą atspindinčios juostos užtikrina didelį 
matomumą tiek naktį, tiek dieną.
Masė 0,368 kg.

63734&3m
Ausinės skirtos naudoti su 3M™ Speedglas™ 9100.
Apsaugo nuo pavojingo triukšmo lygio, bet leidžia girdėti įspėjamuosius
garsus. Žemas profilis. Lengvos, su kaklo lankeliu, pilkos spalvos ausinės.
Slopinimas 80 ELT 22dB (4 klasė)
Patogūs sandarinimo žiedai. Rekomenduojama naudoti su higienos rinkiniu
HY505

HEKLAIN&del
Užtikrina platų matymo lauką, polikarbonato noselė. Lanksčios polikarbona-
to kojelės.

G401385&sg
"Slim" šalmo apvalkalas užtikrina gerą 
ausų ir gerklės apsaugą bei gerą pusiaus-
vyrą. Mažas svoris (485g) Natūrali spalvų 
technologija reiškia, kad jūsų spalvos yra 
aiškesnės nei ankstesniuose modeliuose.
Galvos juostą galima nustatyti
nuo 50 iki 64 dydžio. Išskleistas oras 
išvedamas per šoninius kvėpavimo takus.
Tinka naudoti malant / šlifuojant.
Tinka naudoti daugumoje suvirinimo 
procesų, pavyzdžiui, lankinio suvirinimo, 
MIG / MAG, TIG, TIG suvirinimo su mažo 
srovės

BRAV2IN&del 
Apsauginiai  akiniai, PC skaidrūs. AS/AF 3M SecurityFit. Šiuolaikiški,  lengvi. 
3M  technologija mažinanti  spaudimą virš ausies, todėl  akiniai labai 
patogūs. Lęšiai atsparūs įbrėžimams ir smūgiams. Lęšiai iš polikarbonato, 
apsaugo 99,9% nuo UVA ir UVB spindulių. Atitinka  standartą.

G783120&sg
3M Speedglas 100 suvirinimo skydelis su
3M Peltor G3001 baltu apsauginiu šalmu ir
automatiškai užtamsėjančiu filtru 100V 3/8-12.

DIAM5UPJAFL&del
Inovatyvi ''beisbolo kepuraitės'' forma suteikia geresnį vertikalų matomumą.
3 tekstiliniai dirželiai su 8 fiksavimo taškais. Minkštas prakaito raištis. Patogus
dydžio reguliavimas mygtuku pagal galvą. Dvi patogios galvos raiščio
pozicijos žemiau/aukščiau. Elektros izoliacija iki 1000V.A.C arba 1500 V.D.C.
Masė 0,368 kg.

G567726&sg
Pilnai paruoštas darbui rinkinys: Suvirintojo šalmas, filtras, filtravimo sistema
ir ADFLO krepšys. Puikus matymo laukas su pakeliamu skydeliu, kuris leidžia
atlikti ne tik suvirinimo, bet ir poliravimo, šlifavimo ir kitus darbus, kuriuos
atlikti su įprastomis kaukėmis būtų sudėtinga. Nuolatinis švarus oro srautas,
todėl darbas tampa patogus ir produktyvus. Specialus 9100 XXi filtras turi
aiškesnį vaizdą virinant, įsijungimo/išsijungimo funkciją, išorinį šlifavimo
mygtuką. Komplekte taip pat yra patogus ir tvirtas
krepšys, skirtas saugoti
visą inventorių ne
sezono metu arba
patogiai
transportuoti.

KAIZIGRSH&del
Visiems tinkanti ergonomiškai suformuota kepuraitė su
snapeliu. Poliesterio ir medvilnės audinys su ventiliaciniu
tinkleliu. Vidinė dalis iš PP suformuota iš TPE juostos, geriau
sugeriančios smūgius ir prailginančios dėvėjimąsi.

G547700&sg
Aukščiausios kokybės Adflo Speedglas 9100FX komplektas, atitinkantis
techninius reikalavimus. Puikus matymo laukas su pakeliamu skydeliu, kuris
leidžia atlikti ne tik suvirinimo, bet ir poliravimo, šlifavimo ir kitus darbus,
kuriuos atlikti su įprastomis kaukėmis būtų sudėtinga. Suvirinimo filtras į
komplektą neįeina. Pasirinkite vieną iš šių filtrų: G500005&SG; G500015&SG;
G500025&SG. Jei filtravimo sistema tinkamai nustatyta, tai ji apsaugo ir nuo
kietųjų dalelių, ir nuo dujų. Standartinis akumuliatoriaus veikimo laikas 8
valandos. Baterija ličio.

GALERVI&del
Skaidrūs polikarbonatiniai apsauginiai akiniai-kaukė. Netiesioginė
ventiliacija. Lankstus PVC rėmas, puikiai priglunda prie veido
Stiklas: skaidrus polikarbonatas, matomumas 180°. Pritaikyti
dėvėti kartu su korekciniais akiniais. Platus elastingas dirželis.
Nerasojantys ir nesibraižantys akiniai.
Svoris 104 g.

13 €
19 €

15,73 €

Kaina be PVM

99 €
216 €

119,79 €

Kaina be PVM

16,50 €
25 €

19,97 €

Kaina be PVM

425 €
599 €

514,25 €

Kaina be PVM

18,25 €
29 €

22,08 €

Kaina be PVM

1189 €
1679 €

1438,69 €

Kaina be PVM

13 €
19,90 €

15,73 €

Kaina be PVM

1059 €
1499 €

1281,39 €

Kaina be PVM

11,50 €
19,90 €

13,92 €

Kaina be PVM

814 €
1149 €

984,94 €

Kaina be PVM

4 €
7 €

4,84 €

Kaina be PVM

Speedglas 9100FX Air skydelis su Adflo LiOn 
ADF9100XX 9-13
G547725&sg
Naujos kartos universalusis Speedglas 9100 FX suvirintojų skydelis su auto-
matiškai užtamsėjančiu filtru ADF 9100XX (5/8/9 - 13). Pakeliama viršutinė 
dalis su apsauginiu suvirinimo filtru ir apatinė skydelio dalis su itin plačiu 
skaidriu apsauginiu antveidžiu.
Komplekte su Adflo oro filtravimo sistema.

1132 €
1599 €

1369,72 €

Kaina be PVM

9 €
14 €

10,89 €

Kaina be PVM

25 €
38 €

30,25 €

Kaina be PVM

2,90 €
4,50 €

3,51 €

Kaina be PVM

2,50 €
3,48 €

3,03 €

Kaina be PVM

184 €
260 €

222,64 €

Kaina be PVM

elara160&del
Pilno kūno apraišai su dviem tvirtinimo taškais (nugaroje ir krūtinės srityje). 
2 reguliuojamos kilpos, 2 reguliuojamos šoninės plokštelės. 
Energiją absorbuojantis diržas. Ilgis 2m. Krepšys saugojimui.

T9928&3m
3M™ 9928 Suvirinimo respiratoriai apsaugo nuo vidutinio kietųjų dalelių 
ir dulksnos kiekių, taip pat išsiskyrus suvirinimo dujoms. Respiratoriuo-
se yra minkštas vidinis sandarus veidą saugantis sluoksnis. Šios serijos 
respiratoriai sukurti specialiai naudoti atliekant suvirinimo darbus. Respi-
ratoriai saugo kvėpavimo takus nuo suvirinimo metu išsiskiriančių kenks-
mingų medžiagų, pavyzdžiui, suvirinimo garų ar ozono dujų. Taip pat šio 
modelio respiratorius turi ugniai atsparų išorinį sluoksnį, kuris sumažina 
suvirinimo žiežirbų žalą iki minimumo. 3M™Cool Flow™ vožtuvas veiks-
mingai mažina karštį ir šalina drėgmę, todėl respiratoriaus vidaus tempe-
ratūra mažesnė, o jį dėvėti patogiau.

Apsaugos nuo kritimo komplektas 
ELARA 160, dydis L

FFP2S OZONE, 
respiratorius su vožtuvu

Jūsų saugumas darbe

+

40 €
69 €

48,40 €

Kaina be PVM

6,5 €
9 €

7,87 €

Kaina be PVM

DOVANA
Speedglas 100V Black 

skydelis.
G751100&SG

 
G751100&sg

-45%

-30%

-31%

-31%

Teiraukitės Stokker centruose filtrų, stikliukų ir 
kitų suvirinimo skydelių Speedglas priedų

275 €
330 €

+PVM

stokker.lt
PIRK INTENETU

PRISTATYMAS
NEMOKAMAS

Pirkiniams nuo 59 €
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Pirštinės, Licra PU dengtas
delnas Grips AIR

Pirštinės žieminės, ožkos oda, spandeksas 
Mech-Traffic

Pirštinės, vinilo puta, Ice Grip

5608_10&gpro
Lengvos, geros sukibimo savybės, orui pralaidžios. Viršus iš likros. Plonos ir 
patogios pirštinės. 
Kategorija II 
EN388 - 4132.
Galimi dydžiai 7-11.

5761_10&gpro 
Mech - Traffic pirštinės yra aukščiausios klasės žieminės pirštinės, 
pagamintos iš 3M Thinsulate 40g pamušalo, Hipora® medžiagos, kuri yra 
nepralaidi vandeniui, nepralaidi vėjui ir kvėpuojanti. Delnas dengtas minkšta, 
patogia ožkos oda. Viršus iš ryškiai geltono, gerai matomo spandekso. Pirštų 
galiukai iš ožkos odos, siekiant geresnių jutiminių rodiklių. 
Klasė 2, 
EN511: 1 X X , E
N388 : 3 1 1 2.
Galimi dydžiai 8-11.

5618_10&gpro
Ice Grip pirštinės suteikia maksimalų sukibimą šaltyje. Minkštas ir šiltas
pamušalas. 3/4 vinilu dengtas viršutinis sluoksnis užtikrina puikų sukibimą. 
Apsauga nuo sniego ir šalčio. Be silikono.
12 porų dėžutėje. 120 porų dėžėje.
2 klasė
EN511: 1 2 0
EN388: 3 2 2 1
Galimi dydžiai 9-11
12 porų dėžutėje. 120 porų dėžėje.

Pirštinės, atsparios įpjovimams stiklo pluoštas, 
klasė 5

Pirštinės, nitrilu dengtas delnas,
pašiltintos Grips WARM 1

Pirštinės PU delnas, viršus iš spandekso, 
Black Star

Montažinės pirštinės Black Japan

Pirštinės PU delnas, spandekas, platus
riešas, Black Winter

Pirštinės, delnas ožkos oda, viršus iš
poliesterio

5616_10&gpro
Šios pirštinės priskiriamos aukščiausiai kategorijai pagal EN388 standartą : 5
klasei, pagal atsparumą įpjovimams. Stiklo pluošto ir audinio derinys. Pirštai 
ir delnas dengti žaliu nitrilo sluoksniu, gerina sukibimą ir apsaugo nuo 
nusidėvėjimo. Pirštinės patogios ir saugo rankas nuo pavojingų dalių (stiklas, 
metalas ir t.t)
2 klasė
EN388: 4 5 3 4. 
Galimi dydžiai 7-11.

5603_10&gpro
Pavasarį - rudenį dažnai sunku rasti pirštines, atitinkančias oro sąlygas. Plo-
nos pirštinės neužtikrina apsaugos nuo šalio, o žieminės storos pirštinės
sukelia prakaitavimą. Pašiltintos pirštinės Grips WARM1 yra sprendimas 
minėtoms problemos. Pirštinės su pusvilnine danga, pašiltintos, delnas
dengtas nitrilu, gerina sukibimą. Pralaidžios orui, bet palaiko šilumą.
2 kategorija
EN511
EN388: 3 1 3 1
Galimi dydžiai 8-11.

5262_10&gpro
Black Star pirštinės yra pirmos klasės žieminės pirštinės, pagamintos iš 3M
Thinsulate 40g pamušalo, Hipora® medžiagos, kuri yra nepralaidi vandeniui 
ir vėjui bet kvėpuojanti. Delnas dengtas ilgaamže, tvirta PU medžiaga.
2 klasė.
EN511: 1 X X
EN388: 3 2 1 1. 
Galimi dydžiai 7-11.

5290_10&gpro
Black Japan pirštinės pagamintas iš patvaraus ir lankstaus audinio, pirštų 
srityje - sustiprinimai, velkro užsegimas. Patogios ir komfortiškos dėvėti, 
priglundantis audinys, orui pralaidžios, prakaitą sugeriantis nykštys. 
Klasė 2
EN388 - 2 1 1 1. 
Galimi dydžiai 8-11.

5260_10&gpro
Skirtos naudoti atšiaurioms klimato salygoms. Pirštinės pagamintos iš
hidroizoliacinio sluoksnio, Hipora® medžiagos, kuri yra nepralaidi vandeniui, 
nepralaidi vėjui ir kvėpuojanti bei turi tampresę už kitas poliuretano dangą.
Delnas dengtas PU, medžiaga. Pasiūtos pagalvėlės delno srity.
Platus, tvirtas ir ilgesnis riešas.
2 klasė, 
EN511: 1 X X, 
EN388: 1 3 2 1.
Galimi dydžiai 8-12.

5636_10&gpro
Mech Plus+ montažinės pirštinės reikliam meistrui. Delnas pagamintas iš
aukštos kokybės juodos ožkos odos. Viršus pagamintas iš lankstaus
poliesterio, sustiprinta dalis ties krumpliais. Ant riešo juostelė. Patogios 
dėvėti pirštinės, sustiprintos, aukštos kokybės.
Klasė 2
EN388 - 3 1 2 1
Galimi dydžiai: 8 - 11

1 €
1,50 €

1,21 €

Kaina be PVM

13,90 €
20,90 €

16,82 €

Kaina be PVM

4,40 €
6,60 €

5,32 €

Kaina be PVM

9 €
14 €

10,89 €

Kaina be PVM

15,50 €
23€

18,76 €

Kaina be PVM

3,60 €
5,50 €

4,37 €

Kaina be PVM

5620_10&gpro
Vienos geriausių rinkoje MIG suvirinimo pirštinių. Labai minkš-
tos ir aukštos kokybės. Atsparios karščiui, patvarios ir patogios.
Kevlaro siūlės.
CE catII, EN388 2111, EN407, EN12477 typea 413x4x, EN420.
Galimi dydžiai 10-11

5619_10&gpro 
Snow Grip pirštinės skirtos darbui drėgnomis žiemos sąlygomis.
Dvigubas latekso sluoksnis yra nepralaidus vandeniui visą darbo
dieną. Apatinis latekso sluoksnis dengia pirštinę iki riešo, viršutinis sluoksnis 
dengia delną ir pirštus. Geras sukibimas dirbant su šlapia danga. 
Pirštinės atsparios vandeniui.
2 klasė
EN511: 0 1 1, 
EN388: 1 2 4 1
Galimi dydžiai 8-11.5,90 €

Pirštinės dvigubas lateksas 3/4, 
minkštas pamušalas Snow Grip

Jūsų saugumas darbe Jūsų saugumas darbe

Pirštinės, balta ožkos oda, viršus su gumaSintetinės pirštinės Odinės pirštinės (kiaulės oda/audinys)

Pirštinės suvirinimo darbams, pilka
ožkos oda

3006_10&other
Kokybiškos ožkos odos pirštinės. Viršutinė dalis su guma. Stora oda užtik-
rina komfortą ir apsaugą, bet nepraranda lankstumo. 
Skirtingiems dydžiams skiriasi kraštelio spalva.
Galimi dydžiai 8-12.

300_10&other
Labai geros darbo pirštinės, tinka surinkimo 
darbams. Plonas ir elastingas sintetinis sluoksnis 
užtikrina pirštų jautrumą. Delno ir nykščio
 sritis iš sintetinės odos. Viršutinė dalis
 iš nailono. Riešo srityje elastingas raištis.
Skirtos įvairiems darbams : 
statybos, pramonės, žemės ūkio, 
prekybos, sporto ir laisvalaikio. 
Pakuotėje 12 vnt.
Dėžėje 240 vnt.
Galimi dydžiai : 7 -11

215_10&other
Delnas, pirštų galiukai ir riešas iš kiaulės odos. Kita pusė iš medvilnės su 
elastingu riešo užsegimu. Dėvimos atliekant įvairius darbus statybose,
pramonėje, žemės ūkyje, prekyboje, valymo
darbuose, buityje, sportuojant ir aktyviai leidžiant
laiką. Darbuose, reikalaujančiuose tikslumo.
Galimi dydžiai 7-12.

106_10&other
TIG suvirinimo pirštinės. Liepsnai atsparios KEVLAR®
siūlės. Riešo sritis iš karvės odos. Be pamušalo. 
Labai gera apsauga nuo įpjovimų ir karščio.
12 porų/pak., 120 porų/dėž.
EN388: 4 2 4 2.
EN407: 4 1 x x 4 x.
Galimi dydžiai 8-12.

Odinės pirštinės su pamušalu geltonosPirštinės suvirintojo žalios KEVLAR 

Žieminės dirbtinės odos pirštinės, su pašiltintu 
pamušalu

Šiltos ožkos odos pirštinės su velcro užsegimu

201A&other
Delno, pirštų, rodomojo piršto ir riešo sritis iš kokybiškos
odos. Viršutinė rankos dalis iš medvilnės. Viršuje
krumplius apsauganti juostelė. Vidinėje delno dalyje
pamušalas. Dėvimos atliekant įvairius darbus statybose,
pramonėje, žemės ūkyje, prekyboje, valymo darbuose,
buityje, sportuojant ir aktyviai leidžiant laiką.
EN388: 3132.

145&other
Suvirintojo pirštinės, natūralaus audinio  pamušalas. Pirštinės atsparios 
karščiui,  susiūtos KEVLAR siūlais. Delnas iš fliso, rankogaliai iš medvilnės. 
6 poros pakuotėje, 60 porų dėžutėje. 
Prekyboje yra taip pat be kevlaro: modelis 144&other.

252_10&other
Pirštinės iš ožkos odos, su pamušalu. Tinkamos įvairiems darbams. 12 porų 
pakuotėje. 120 porų dėžutėje. Užsegimas lipnia juostele. Delnas,
pirštų galiukai ir ožkos odos. Viršus ir riešas iš medvilninio audinio. 
Elastingas riešas reguliuojamas lipnia juostele. 
Galimi dydžiai 8-12.

Nitrilo putų pirštinės Grips Dotty
5602_10&gpro
Nitrilo putų pirštinės, pralaidžios orui. Delnas su taškeliais, kurie 
gerina sukibimą. Idealiai tinka ieškantiems 
patvarių pirštinių su geru sukibimu.
Kategorija II
EN388 - 4 2 1 2 EN420
Galimi dydžiai 7-10

Pirštinės vienkartinės, nitrilas, be pudros 
100vnt

5869_10&gpro
Vienkartinės aukštos kokybės nitrilo pirštinės. Juodos spalvos, ypač stiprios
ir tvirtos. Be pudros.
Supakuota po 100 vnt. (50 porų).
1 kategorija
EN1186
EN374-3
EN374-2

5870_10&gpro
Oranžinės spalvos ir ypač storos, stiprios ir patvarios. Iš abiejų
pusių padengtos nitrilu, todėl išlieka geresnis sukibimas.
90 vnt. (45 poros). Be pudros viduje.
1 klasė
EN1186
EN374-3
Galimi dydžiai 7-10

5867_10&gpro
Vienkartinės aukštos kokybės nitrilo pirštinės.
Supakuota po 100 vnt. (50 porų).
Be pudros.
1 klasė
EN1186
Galimi dydžiai 7-10

Pirštinės vienkartinės, nitrilas, be pudros 
90vnt

350_10&other
Žieminės pirštinės, dirbtinė oda, flizelino pamušalas. Delnas ir rodomasis pirštas iš 
sintetinio audinio. Atstumiantis purvą ir vandenį audinys. Įsiūta elastinga juostelė. 
Tinkamos pramonėje, statybos darbams, žemės ūkio, buities valymo darbams ir
laisvalaikiui. 
12 porų pakuotėje. 
120 porų dėžutėje.
Galimi dydžiai 8-11.

4,50 €
7,70 €

5,45 €

Kaina be PVM

7 €
9,90 €

8,47 €

Kaina be PVM

1,20 €
1,90 €

1,45 €

Kaina be PVM

3,50 €
5,60 €

4,24 €

Kaina be PVM

2,80 €
4,40 €

3,39 €

Kaina be PVM

1,67 €
2,60 €

2,02 €

Kaina be PVM

2,70 €
4 €

3,27 €

Kaina be PVM

2,20 €
3,30 €

2,66 €

Kaina be PVM

1,10 €
1,90 €

1,33 €

Kaina be PVM

14 €
19,90 €

16,94 €

Kaina be PVM

1,90 €
2,90 €

2,30 €

Kaina be PVM

3,90 €
4,72 €

Kaina be PVM

2,75 €
3,30 €

+PVM
9,17 €

11 €

+PVM

GlovesPro MIG 
suvirinimo pirštinės

-31%

Pirštinės vienkartinės, nitrilas, be pudros 
100vnt.

-30%

5 €
7,70 €

6,05 €

Kaina be PVM

2 €
3 €

2,42 €

Kaina be PVM

GlovesPro 
PATOGIOS ir PATVARIOS 

darbo pirštinės tik Stokker centruose!

  8,30 €
16 €

10,04 €

Kaina be PVM


