
fényvisszaverő díszcsík

MÉRET: 37-47

 

vízlepergető, szellőző, nubuk felsőrész, könnyű

kompozit lábujjvédő, átszúrás elleni, rugalmas

talplemez, flexibilis, 300°C kontakt hőhatás ellen védő

(HRO), olaj- és saválló, antisztatikus, kétrétegű

nitrilgumi/PU talp, energiaelnyelő 

sarok, megerősített, lábközép és 

orr-rész, SRA csúszásmentesség, 

teljesen fémmentes, oldalán 

Vízálló, színbőr felsőrész, könnyű, perforáción 

keresztül szellőző kompozit műanyag lábujjvédő,

flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez

olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, ütődéselnyelő

sarok, emelt szintű SRC csúszásbiztosság

megerősített TPU saroktámasz, 

plusz PU borítás az orr-részen

kivehető, antisztatikus, izzadságszívó

talpbetét,  erős fém fűzővezetők

MÉRET: 38-47

ÁPRILISI AKCIÓ
Érvényes: 2021. április 8-30.

BARVA 

Munkaruha család

5BAB320 / 5BAB150

BARVA KÉK / SZÜRKE MELLESNADRÁG

5BAJ320 / 5BAJ150

BARVA KÉK / SZÜRKE MUNKAKABÁT

5BAP320 / 5BAP150

BARVA KÉK / SZÜRKE DERÉKNADRÁG

5BAV320 / 5BAV150

5BAS320 / 5BAS150

BARVA KÉK / SZÜRKE MELLÉNY

BARVA KÉK / SZÜRKE BERMUDA

270 g/m2 vastag, 60% pamut + 40% poliészter

kevertszálas alapanyag

Kopásálló Oxford PES betétek

Méret: S-4XL

SÖTÉTKÉK: 5BAB320

ANTRACIT SZÜRKE: 5BAB150

-10%
2524

Hegesztő kesztyű

EN388: 2132x

EN407: 422X4X

színmarhabőr tenyerű

hegesztőkesztyű

marhahasíték kézhát

15 cm-es marhahasíték

mandzsetta

MÉRET: 10-es

ANKERITE II

VÉDŐCIPŐ-10%
9ANCL

EN ISO 20345 S1P HRO SRA

 

-10%

AQUAMARINE

VÉDŐBAKANCS

EN ISO 20345 S3 WR SRC

 

-8%
9AQUA

Termékeinkről bővebb információ a ganteline.hu weboldalon!



5ORV010 / 5ORV020

5ORS010 / 5ORS020

OROSI FEKETE / HOMOKSZÍN BERMUDA

ÁPRILISI AKCIÓ
Érvényes: 2021. április 8-30.

OROSI
Munkaruha család

5ORJ010 / 5ORJ020

OROSI FEKETE / HOMOKSZÍN MUNKAKABÁT

5ORP010 / 5ORP020

OROSI FEKETE / HOMOKSZÍN DERÉKNADRÁG

OROSI FEKETE / HOMOKSZÍN MELLÉNY

240 g/m2 vastag, 35% pamut + 65% poliészter kevertszálas

ripstop (továbbszakadás biztos) alapanyag

Kopásálló Oxford PES betétekkel megerősített erősebben

igénybe vett területeken

Méret: S-4XL

FEKETE: 5ORJ010

HOMOKSZÍN: 5ORJ020

-10%

NAVY
Short-15%

8NAV

két rátétes nagy-, két oldal-, egy

telefon-, két szerszámtartó-, és

két zárható farzsebbel

bermudanadrág a derékpántnál

csatos övszalaggal

INDUSTRY

Bermuda

8INSG

245 g/m2 kopásálló, lánckötésű anyag, 35%

pamut, 65% poliészter 

egyenes fazonú, kényelmes bermuda nagy

szakítószilárdságú anyagból 

 erősített, biztonsági varrások 

cipzáras slicc 

Méret: S-3XL

időtálló minőség, széles 

méretválaszték,  két oldal-, 

egy tépőzáras rátétes-, 

egy szerszám és két farzseb, 

megemelt hátrész és 

gombbal záródó derék, 

széles, erős övbújtatók, 

-10%



SNIPER ELITE
Short

5IRB120 / 5IRB150

ÁPRILISI AKCIÓ
Érvényes: 2021. április 8-30.

IRAZU
Ipari munkaruhák

5IRJ120 / 5IRJ150

IRAZU KÉK / ANTRACIT MUNKAKABÁT

5IRP120 / 5OIRP150

IRAZU KÉK / ANTRACIT DERÉKNADRÁG

IRAZU KÉK / ANTRACIT MELLESNADRÁG

300 g/m2 vastag, KOPÁSÁLLÓ 60% pamut + 40% poliészter

kevertszálas alapanyag

ideális intenzív ipari használatra, teljesen fémmentes

Méret: S-4XL

SÖTÉTKÉK: 5IRB120

ANTRACIT: 5IRB150

-10%

-15%

8SNIS

PADDOCK 

Short

8PADS

Bermudanadrág a derékpántnál

csatos övszalaggal, két rátétes

nagy-, két oldal-, egy telefon-, két

szerszámtartó-, és két zárható

farzsebbel

Bermudanadrág a derékpántnál

csatos övszalaggal, két rátétes nagy-,

két oldal-, egy telefon-, két

szerszámtartó-, és két zárható

farzsebbel

 

-10%



Bermuda nadrág

5PAK150

245 g/m2 vastag, kopásálló, lánckötésű anyag, 60%

pamut, 40% poliészter

Egyenes fazonú, kényelmes, nagy szakítószilárdságú,

testbarát anyagból, praktikus zsebek, esztétikus

zsebfedők, bőségráncok.

SZÍN: szürke, narancs díszítéssel

MÉRET: S-6XL

PADDOCK II

ÁPRILISI AKCIÓ
Érvényes: 2021. április 8-30.

NAVY II
Bermuda nadrágok

RÖVID: 5NAK050

HOSSZÚ: 5NAS050

-10%
-10%

245 g/m2 vastag, kopásálló, lánckötésű anyag,

60% pamut, 40% poliészter

Egyenes fazonú, kényelmes ruhák nagy

szakítószilárdságú, testbarát anyagból,

praktikus zsebek, esztétikus zsebfedők,

bőségráncok.

SZÍN: sötétkék, szürke díszítéssel

COMMANDER

Bermuda nadrág

KÉK: 8COSA

SZÜRKE: 8COSG

260 g/m2 vastag, 100% pamut 

sávolykötésű alapanyag

comfort fit szabású

gumírozott derék széles, erős 

övbújtatókkal és két oldal-, egy teljes, 

bőségráncos rátétes-, három

szerszám- és két zárható farzseb,

egy szerszám- és egy kalapácstartó

hurok

-10%
EN ISO 13688, EN 342: X.2.X

Icler: 0.485 m² k/W

Hűtőházi munkaruhák
 BEAVER

NADRÁG: 57650

DZSEKI: 57640

-8%

szőrmével bélelt, 

levehető kapucni

oldalgumizott aljrész, állítható,

rugalmas mandzsetta

két oldal-, két rátétes mell-, egy

telefon- és egy belső zseb

fényvisszaverő díszcsík



ÁPRILISI AKCIÓ
Érvényes: 2021. április 8-30.

HOTARU 

Softshell dzseki

5HOT170 narancs

-10%

HYDRA
Esőkabát

KAWA

Esőruha

poliuretánnal mártott 100% 150D poliészter

alapanyag

5 cm széles fényvisszaverő csík

Hegesztett varrások, zsinórral állítható, gallérban

rejtett kapucni álló gallér végéig futó, patentos

fedett cipzár raglán szabású ujjak, szellőző lyukak

a hónalj részen, szellőzés a hátrészen gumírozott

mandzsetta zsinórral állítható derékrész

-5%

EN ISO 20471 

kabát: CL 3, 

nadrág: CL 1 , EN 343 4.4.

180 g/m2 vastag poliuretánnal

mártott 100% Oxford 300D

poliészter alapanyag

100% poliészter hálós bélés

5 cm széles fényvisszaverő csík

az alapanyag vízállósága: 3000

mm

5KAW160 sárga

5HYJ160 sárga

GOKKAN
Cipzáras pulóver

EN ISO 20471 CL 2

300 g/m2 vastag, 75% poliészter

és 25% pamut alapanyag

5 cm széles fényvisszaverő csík: 2

a test körül, 2 a karon és 1 a vállon

álló gallér végéig érő cipzár

kontraszt betétek a vállon, a

mandzsettánál, az oldal- és az

aljrészen

gumírozott textil mandzsetta és

aljrész

-5%
-5%EN ISO 20471 (Cl 3)

EN 343 3.1.

EN ISO 20471 CL 3 

(S/M méreteknél CL 2) 

EN 343 3.3.

100 g/m2 vastag 2 rétegű 

Softshell alapanyag: 100%

mechanikus stretch 

poliészter + TPU membrán

5 cm széles szegmentált

fényvisszaverő csík

az alapanyag vízállósága: 8000

mm

páraáteresztő képessége: 

5000 g/m2/24h

5GOK160 sárga



ÁPRILISI AKCIÓ
Érvényes: 2021. április 8-30.

1NIBB -3%
EN420

EN388:2016: 4121X

Fekete, kiválóan kézre illeszkedő,

13-as kötésű, poliészter

alapkesztyű

tenyerén szürke kopásálló nitrillel

mártott

gumírozott, rugalmas mandzsetta,

szellőző kézhát

1CRAB -15%
EN420

EN388:4543

EUROCUT 5

N560 -5%

6190 ESD

EN420, EN388: 1131

EN1149-5

-5%
Szénszálas, rugalmas, kötött

poliamid precíziós kesztyűm

kiváló antisztatikus

tulajdonságok, kis felületi

ellenállás, gumírozott

mandzsetta, szellőző kézhát

tenyéren poliuretánnal mártott

Erős szakítás- és kopásállóságú,

5-ös vágásbiztosságú, 13-as

kötésű, multiszálas (üvegszál,

szintetikus szálak és Spandex®

védőkesztyű

tenyerén fekete, kopásálló PU

mártás

szellőző kézhát, gumírozott

mandzsetta

Legmagasabb szintű szakítás- és

kopásállóságú, szúrásbiztos illetve

kiemelkedő szinten vágásbiztos HPPE

(high performance PE) + üvegszál

alapanyagú védőkesztyű

tenyerén szellőző fekete

mikrohabosított nitrillel mártott 

kiemelt csúszásbiztossággal olajos

környezetben is

EN420, EN388:2016 4344D

6810-10%

2507-10%
Szénszálas, rugalmas, kötött

poliamid precíziós kesztyűm

kiváló antisztatikus

tulajdonságok, kis felületi

ellenállás, gumírozott

mandzsetta, szellőző kézhát

tenyéren poliuretánnal mártott

Erős szakítás- és kopásállóságú,

vágásbiztos, 13-as kötésű, fehér

multiszálas kesztyű

nagy teljesítményű polietilén (63%

HPPE), poliamid (30% PA) és rugalmas

lycra (7%)

tenyéren poliuretánnal mártott

rugalmas mandzsetta, szellőző kézhát

EN420, EN388:2016 4342C

EN420, EN388: 2016 3143X, 

EN407: 2004 42xx4x

Hegesztő kesztyű



ÁPRILISI AKCIÓ
Érvényes: 2021. április 8-30.

5560 -5%

KEVLAR

KARVÉDŐ -10%

3810 -5%

3815-5%

TAEKI5

KARVÉDŐ-12%

230-10%

EN420, EN388: 2016 2101X, 

EN374-1 2016 K(6/6) O(3/6) P(6/6) T(6/6) TYPE B

Kék akrilonitril, Ecoline® változat

0,22 mm vastag, 32 cm hosszú, nem

bolyhos belsővel

mikroorganizmusok- és vegyszerek

elleni védelem

csúszás ellen érdesített tenyér

EN420, EN388: 2016 3131X

Pamutra mártott, 

érdesített zöld latex

32 cm hosszú, csuklóban

szűkített

vágásbiztos és csúszásmentes,

nagy szakítószilárdságú

védőkesztyű

EN420, EN 388:2016 1343X, 

EN 407: x1xxxx, EN420

Vágásbiztos, kötött Kevlar® csukló- és

alkarvédő

100°C kontakt hőhatásnál 17 sec

időtartamig nyújt védelmet

36 cm hosszú

4666

EN420, EN388: 454X, EN407: X1XXXX

Emelt szinten kopás-, vágás-,

szakadásbiztos csukló-és alkarvédő

négyféle hosszúságban

kontakt hő elleni kiegészítő védelem

(100°C/17 sec)

hüvelykujj lyukkal a jobb rögzíthetőségért

 60 cm-es

4960

EN420, EN388: 2016 3242X

Pamutra ökölcsontig mártott zöld latex,

vízbázisú, oldószermentes

bőrbarát, gumírozott mandzsetta

kopás- és vágásbiztos, 1,8 mm vastag,

nagy igénybevételre tervezett

védőkesztyű

megerősített csúszás elleni érdesítés

EN420,EN388:2016 4234X

vastag, szürke, kiváló minőségű

marhahasíték, dupla vastag megerősítés

a tenyéren, valamint a mutató- és

hüvelykujjon, maximális 

kopásállóság és , szúrásbiztosság

bőrkesztyűkre vonatkozó lehető

legmagasabb védelmi képesség

erős vászon kézhát és mandzsetta,

vastag, puha tenyérbélés, artéria-,

köröm-, és ökölcsontvédő



ÁPRILISI AKCIÓ
Érvényes: 2021. április 8-30.

PSI

VÉDŐSZEMÜVEG -5%

PHI 

VÉDŐSZEMÜVEG -5%

HOMLOKPÁNT

ÉS LÁTÓMEZŐ

-10%

ASTRILUX

VÉDŐSZEMÜVEG-10%

ÜTÉSBIZTOS

SAPKA-10%

-10%

EN 166, EN 170

Minősítetten karcmentes (K),

extrém hőmérsékleti viszonyok

közt is használható (T), ívelt,

polikarbonát lencse, 2,4 mm

vastag, UV védelemmel.

1. optikai osztály – állandó

hordásra ajánlott

6PSI0

minősítetten karcmentes (K), extrém

hőmérsékleti viszonyok közt is

használható (T), ívelt, polikarbonát

lencse, 2,3 mm vastag, UV

védelemmel

1. optikai osztály – állandó 

hordásra ajánlott

SÚLY: ultrakönnyű, 22 g

EN 166, EN 170

6PHI0

EN166, EN170

felfűzhető és állítható hosszúságú nylon szár

páramentes és extrém hőmérsékleti viszonyok

közt használható, 2,2 mm 

vastag polikarbonát lencse

egybeépített oldalvédő

nagyon könnyű, 28 g

60520

EN812

a fej beütődésének veszélye ellen

védő baseball sapka, mely nem

helyettesíti az ipari védősisakot

(leeső tárgyak ellen nem véd)

rendkívül könnyű, jól szellőző fejvédő

belsejében nagy szilárdságú,

rugalmas ABS héj található

57300

ÜTÉSBIZTOS

SAPKA

EN 812: 2012

Beütődés ellen véd

4 szellőző nyílás – csökkenti az izzadást

Egy darabból álló ABS héj 

360 fokos védelem

Kényelmet biztosító EVA hab 

a fejtetőrészen

100% pamut alapanyagú külső

6CPS120nsi

-20%
HOMLOKPÁNT

ARCVÉDŐHÖZ: 60700

VISOR VÍZTISZTA

LÁTÓMEZŐ: 60100

EN166



Fémmentes, szürke marhabőr felsőrész, szellőző

betéttel, kompozit műanyag lábujjvédő, rugalmas

átszúrás elleni talplemez, flexibilis, 300°C kontakt

hőhatás ellen védő, olaj- és saválló, antisztatikus,

kétrétegű talp, megerősített lábközép résszel,

energiaelnyelő sarokkal, SRA 

csúszásmentesség nedves 

kerámia felületen bevizsgálva, 

gumival megerősített orr-rész, 

páraáteresztő, antisztatikus bélés

MÉRET: 37-47

ÁPRILISI AKCIÓ
Érvényes: 2021. április 8-30.

MILERITE

VÉDŐCIPŐ

-5%
OTAVITE 

VÉDŐCIPŐ -5%

RUBIS 

NŐI VÉDŐCIPŐ -10%

-10%

ADALITE

VÉDŐCIPŐ-5%

-10%

Fekete-szürke

9MIL110

9OTA090

9ADAL

-5%
EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Sportos kinézetű S1P SRC biztonsági védőcipő

szellőző, hálós poliészter felsőrész

szellőző, hálós poliészter bélés

acél orrmerevítő

acél, átszúrás elleni talplemez

fröccsöntött, kétrétegű, poliuretán talp, mely 

olajálló, acél felületen és kerámia padozaton

csúszásbiztos energiaelnyelő sarok

Kék-zöld-sárga

9MIL280

MÉRET: 38-47

Szürke-piros-fekete

9MIL530

EN ISO 20345 S1P SRC

Szellőző hálós poliészter felsőrész és bélés

fröccsöntött kétrétegű poliuretán talp, 

mely olajálló, csúszásbiztos acél 

felületen és kerámia padozaton

energiaelnyelő sarok

acél orrmerevítő

acél talplemez

MÉRET: 38 - 47

EN ISO 20345 S2 SRC

9RUBL

Puha, fekete nubuk felsőrész

könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő

rugalmas, aramidszálas átszúrás elleni talplemez

300°C kontakt hőhatás ellen védő, flexibilis, olajálló,

antisztatikus, kétrétegű PU talp

megerősített orr-rész, energiaelnyelő 

sarok SRA csúszásmentesség, 

emelt saroktámasz, páraáteresztő, 

higiénikus belső bélés, fémmentes 

MÉRET: 36-42
EN ISO 20345 S3 HRO SRA

HELVITE

VÉDŐCIPŐ
9HEVL

EN ISO 20345 S1P HRO SRA

Biztonsági védőlábbelik bőrből

acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen

olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp,

nedves kerámia és acél felületre

bevizsgált, emelt szintű SRC

csúszásbiztosság

szivacsos bokarész és –békanyelv, 

zöld színű varrással

MÉRET: 34-47, 49


