JÚLIUSI AKCIÓ

3-30% kedvezmény!

Érvényes: 2021. július 1 -30., illetve a készlet erejéig.
Az akciós termékeket keresse viszonteladó partnereinknél!

ALTAI PRO ÉS WIND
VÉDŐSISAK
többfunkciós, ABS alapanyagú fehér sisak magasban végzendő,
ipari vagy mentési, alpinista munkákhoz
1000 V váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni
védelem
gyorsbeállítós racsnis, 6 ponton felfüggesztett textil fejkosár (5263 cm)
ALTAI PRO: 4 pontos Y állszíj biztonsági csattal
ALTAI WIND: 4 pontos Y állszíj biztonsági csattal, kiválóan
szellőző sisakhéj
a rövid sildnek köszönhető megnövelt látótér
-30 C-os hideg körülmények között is használható
lehetőség fültok és fejlámpa szerelvényezésére
súly: 470 g

ALTAI PRO:
7ALTP40NSI

EN 397, EN 50365

ALTAI WIND:
7ALTW40NSI
EN 397

PEARL S3 SRC
VÉDŐCIPŐ és BAKANCS
fekete, vízlepergető és szellőző színbőr felsőrész
nedvszívó, gyorsan száradó, lélegző belső bélés
könnyű kompozit műanyag lábujjvédő (CK)
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, energiaelnyelő talpbetét, komfortos
textil felülettel
szivacsos szártető, párnázott békanyelv, teljesen fémmentes védőlábbeli
MÉRET: 38-47

IOLITE S3 SRC
NŐI VÉDŐCIPŐ és BAKANCS
biztonsági női védőlábbeli fekete vízlepergető „égetett hatású”
marhabőr felsőrésszel
könnyű kompozit lábujjvédő és hajlékony arámid szálas textil átszúrás elleni
talplemez
páraáteresztő, nedvszívó és gyorsan száradó 3D hálós belső bélés
szivacsos szártető és párnázott nyelv, fém fűzőlyukak, HI-POLY habosított
talpbetét
antisztatikus, flexibilis, SRC csúszásbiztosságú, olajálló, kétrétegű PU talp
energiaelnyelő sarok és talp – védi a hátat és az ízületeket – könnyen hajló
talp a kényelmes gyaloglás érdekében
MÉRET: 35-42

9PEAH: bakancs
9PEAL: félcipő
EN ISO 20344, EN ISO 20345

9IOLH10: bakancs

9IOLL10: bakancs

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
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MOON S2 SRC ESD
VÉDŐCIPŐ
fehér, vízlepergető, szellőző mikroszálas
felsőrész, nedvszívó, gyorsan száradó,
lélegző belső bélés
könnyű kompozit műanyag lábujjvédő
olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU/PU talp,
energiaelnyelő sarok, nedves kerámia és acél
felületre bevizsgált, emelt szintű SRC
csúszásbiztosság, kivehető, antisztatikus,
izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét,
komfortos textil felülettel, szivacsos szártető,
párnázott nyelv, teljesen fémmentes védőlábbeli
ESD tulajdonság
MÉRET: 35-48

ATEX ROBBANÁSBIZTOS
KÉZILÁMPA
71900

9MOOL
EN ISO 20345

MALI
VÉDŐCIPŐ
fehér, vízlepergető, szellőző mikroszálas felsőrész
nedvszívó, gyorsan száradó, lélegző belső bélés
olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU/PU talp,
energiaelnyelő sarok, nedves kerámia
és acél felületre bevizsgált, emelt szintű SRC
csúszásbiztosság, kivehető, antisztatikus,
izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét, komfortos
textil felülettel, szivacsos szártető,
9MALI
párnázott nyelv teljesen fémmentes védőlábbeli
EN
ISO
20344,
EN ISO 20347
MÉRET: 35-48

CEINTURE ÖV

PILLE
PAPUCS
antisztatikus, olajálló, csúszásmentes fehér PU
talp ütődéselnyelő sarokkal
fehér bőr felsőrész, hasítékbőr talpbélés, csatos
sarokpánt, párnázott perem
könnyű súlyú, egészségügyi, élelmiszeripari
munkákhoz, egész napos viseletre ajánlott
védőlábbeli
MÉRET: 35-46

robbanásveszélyes helyeken alkalmazható,
ATEX minősítésű, hordozható, szikramentes
elemlámpa, négy darab AA alkáli elemmel,
vagy NiMH akkumulátorral müködik
magas intenzitású üzemmód nagy fényerejű
(120 lm, 172 m) működést tesz lehetővé 6 órás
működési idővel, alacsony intenzitású üzemmód
lehetőséget ad a hosszú világítási időre (69 óra)
megfelelő teljesítménnyel (30 lm, 85 m)
nagy teljesítményű LED égővel működik
tartós és ütésálló burkolat, jól látható sárga
színben, fogásbiztos és csúszásmentes markolat
nagy hatékonyságú hűtőborda, beépített
gázkivezető nyílás, kiegészítő kézi heveder és
sisakcsiptető ADR csomaghoz is
MÉRET: 174 x 47 mm
EU szabvány: EX: II 1 G Ex ia IIC T4,
CE 0539, IECEx Ex ia IIC T4 Ga, Class I Div 1 & 2
Grp ABCD, Class II Div 1 & 2 Grp EFG, Class III
Temp Code: T4

8BELC120

9GANLTO10
EN ISO 20344, EN ISO 20347

pamutvászon Coverguard deréköv,
állítható, fémcsatos kivitelben, 120 x 4 cm

SZERSZÁMOSTÁSKÁK
1,5 mm vastag, erős marhabőr alapanyag
varrott plusz szegecselt, szakadásbiztos illesztések
szerszámtartók, mérőszalagtartó, bőr akasztófülek
5 cm széles, csatos derékhevederrel vagy dupla
vastagságú bőrszíjjal

GAN78505 háromrészes övtáska
ácsok számára

GAN78560 kombinált övtáska
szegtáskával, bőrszíj plusz hevederrel
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ÍVHEGESZTŐ
FIX FEJPAJZS

SUPAIR® FFP1
NR D PORMASZK
PA
23106

MSC000215

hőálló polipropilén alapanyag
gömbölyített, felhajtható pajzstest
állítható boltozati magasságú és bőségű
polietilén fejkosár biztonsági csattal
SÚLY: nagyon könnyű, 255 g
A PAJZS MÉRETE: 220 x 350 x 200 mm
A LÁTÓMEZŐ MÉRETE: 90 x 110 mm
szűrőüveg külön rendelésre
EU szabvány: EN175, EN166

FEJPAJZS
FELHAJTHATÓ ÜVEGŰ

inert porok, valamint nem veszélyes szilárd és folyékony részecskék
ellen (pl. cement, cellulóz, porcelán-kaolin, gumi, vasreszelék,
szénpor, növényi olaj, liszt), D jelölése igazolja, hogy a
részecskeszűrő megfelelt a dolomit teszt eredményének, kis légzési
ellenállás megtartása mellett garantálva az eltömődés nélküli,
hosszabb idejű használhatóságot, kónusz forma, alumínium
orrcsipesz, kényelmes felfekvést segítő szivacscsík; nem allergén,
külső pp-SMS, belső poliészter réteg, elektrosztatikus polipropilén
közszűrő, felhelyezés két rugalmas gumipánttal, névleges védelmi,
tényező: 4 EH, kilégzést segítő szeleppel, súly: 15 g
EU szabvány: EN149:2001 +A1:2009

MSC00217

felhajtható szűrőüveg tartó
állítható boltozati magasságú és bőségű
polietilén fejkosár biztonsági csattal
SÚLY: könnyű, 345 g
A PAJZS MÉRETE: 220 x 350 x 200 mm
A LÁTÓMEZŐ MÉRETE: 90 x 110 mm
víztiszta és szűrőüveg külön rendelésre
EU szabvány: EN175, EN166

MERCURIO 2 és 4
AUTOMATA HEGESZTŐPAJZS
fekete színű, nagy védelmi képességgel rendelkező poliamid
pajzstest, állítható racsnis fejkosárral
automatikusan beállítható DIN 9-13 közötti védőfokozat
tartomány a különböző hegesztőmódokhoz

SUPAIR® FFP1
NR D PORMASZK
PA
23306
mérgek kategóriájába sorolt szilárd és folyékony
részecskék ellen (pl. króm, mangán, nikkel, kadmium,
platina, strichnin, enzimek, vírusok, gyógyszergyártás, elem és
akkumulátor feldolgozás), D jelölése igazolja, hogy a részecskeszűrő
megfelelt a dolomit teszt eredményének, kis légzési ellenállás
megtartása mellett garantálva az eltömődés nélküli, hosszabb idejű
használhatóságot, kónusz forma, alumínium orrcsipesz, kényelmes
felfekvést segítő szivacscsík; tökéletes illeszkedést segítő, puha
polietilén-hab belső gyűrű; nem allergén
külső pp-SMS, belső poliészter réteg, elektrosztatikus polipropilén
közszűrő, légzést segítő szelep, felhelyezés állítható, rugalmas pántokkal,
névleges védelmi tényező: 50 EH, súly: 18 g
EU szabvány: EN149:2001 + A1:2009

inaktív alapállapotban DIN 4 fokozat, Grinding (köszörűs)
mód
DIN 9-től 13-ig történő automatikus elsötétedés 0,4 ms alatt,
illetve beállítható világosodási idő 0,1-1,0 ms között
a pajzs véd ultraibolya és infravörös sugárzás, illetve
mechanikai ártalmak ellen
MMA(bevont elektródás ívhegesztés)
MIG (fogyó elektródás, semleges gázhegesztés)
MAG (fogyó elektródás, aktív CO2 hegesztés)
TIG>5A inert AVI hegesztés, horonygyalulás és plazmavágás
EN166:2001, EN175:1997, EN379:2003+A1:2009

MERCURIO 2: 6MER400NSI
100 x 41 mm-es látómező,
fényelemes és elemes kazetta,
dupla fényérzékelővel

MERCURIO 4: 6MER400NSI
100 x 45 mm-es látómező, fényelemes
és cserélhető elemes kazetta,
4 db fényérzékelővel
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9320
VÉDŐKESZTYŰ
pamutra ökölcsontig mártott sárga nitril
szellőző kézhát, gumírozott mandzsetta
univerzális használatra szánt Ecoline®
változat mechanikai ártalmak ellen
MÉRET: 7, 8, 9, 10 és 11-es
EU szabvány: EN420, EN388:2016: 3111X

9310
VÉDŐKESZTYŰ
pamutra ökölcsontig mártott sárga nitril
csúszás ellen enyhén érdesített tenyér,
gumírozott mandzsetta
higiénikus Actifresh® kiképzés a szagok és
kórokozók (gombák, baktériumok)
megelőzésére
MÉRET: 7, 8, 9 és 10-es
EU szabvány: EN420, EN388: 2016 3111X

9420
VÉDŐKESZTYŰ
pamutra ökölcsontig kétszer mártott kék nitril
szellőző kézhát, gumírozott mandzsetta
univerzális használatra szánt Ecoline® kivitel
MÉRET: 7, 8, 9, 10 és 11-es
EU szabvány: EN420, EN388: 2016 4111X

3800
VÉDŐKESZTYŰ
szövött pamut alapkesztyűre ökölcsontig
mártott sárga latex
gumírozott mandzsetta, szellőző kézhát
csúszásmentes érdesítés
MÉRET: 10-es
EU szabvány: EN420, EN388: 2016 2131X

6030
VÉDŐKESZTYŰ
kötött, rugalmas, nagy szakítószilárdságú 100%
poliészter szál
tenyéren poliuretánnal mártott
precíziós kesztyű gumírozott mandzsettával,
szellőző kézháttal
finom, 13-as kötés
extra széles mérettartomány
SZÍN: szürke
MÉRET: 6, 7, 8, 9, 10, 11
EN420; EN388:2016 3131x

3810
VÉDŐKESZTYŰ
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
MÉRET: 7, 8, 9 és 10-es
EU szabvány: EN420, EN388: 2016 3242X

9620
VÉDŐKESZTYŰ
pamutra csuklóig kétszer mártott kék
nitril, mártott kézhát, merev, biztonsági
mandzsetta, nedves körülmények közt is
használható Ecoline® változat
mechanikai ártalmak ellen
MÉRET: 8, 9 és 10-es
EU szabvány: EN420, EN388: 2016 4111X

3620
VÉDŐKESZTYŰ
pamutra mártott, nedvességálló piros PVC
0,8 mm vastag védőkesztyű
Ecoline® változat
36 cm hosszú
MÉRET: 9-es és 10-es
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153
BŐR KESZTYŰ
erős, sárga marhahasíték
színmarhabőr tenyérmegerősítés
tartós vászon kézhát és mandzsetta
bőr mutató- és hüvelykujj, artéria-, körömés ökölcsontvédő
pamut tenyérbélés
MÉRET: 10-es
EN420, EN388: 2016 2133X

860
BŐR KESZTYŰ
erezett színkecskebőr sofőrkesztyű
artéria- és körömvédő
sötétkék vászon kézhát
elasztikus mandzsetta, állítható
tépőzáras szegéllyel
MÉRET: 8, 9 és 10-es
EU szabvány: EN420, EN388: 2016 3011X

2631
BŐR HEGESZTŐKESZTYŰ
szikraálló piros marhahasíték
hőszigetelő pamutbélés
15 cm-es mandzsetta
100°C kontakt hő ellen véd >15 sec
MÉRET: 10-es
EN420, EN388: 2016 3133X, EN407: 2004 41314x

FERTŐTLENÍTŐ LAPOK
VÖDÖRBEN
GANPL1450

DWA 80 Plus Ipari kéz- és felületfertőtlenítő kendő
300 lap/vödör (22 x 22 cm/lap)
a vödörhöz további utántöltő rendelhető, ezért
javasolt a vödröt megtartani
bőr és felületek letörléses fertőtlenítésére
Baktericid, Fungicid, Virucid, Tuberkolocid hatású
BIOCID hatóanyag: etanol: 83,5% bifenil-2-ol:0,15%

155
BŐR KESZTYŰ
1,2 mm vastagságú, kiváló szürke
marhahasíték
erős, piros vászon kézhát és mandzsetta
rendkívül nagy igénybevételre tervezett,
tartós védőkesztyű
artéria-, köröm- és ökölcsontvédő
MÉRET: 8-as (148), 10-es (155) és 12-es
(155L)
EU szabvány: EN420, EN388: 2016 3144X

1155
BŐR KESZTYŰ
1,2 mm vastagságú, kiváló, szürke
marhahasíték erős igénybevételre
tartós, piros vászon kézhát és
mandzsetta
artéria-, köröm- és ökölcsontvédő
MÉRET: 8 (1155_8), 9 (1155_9), 10 (1155_10),
11 (1155_11) és 12-es (1155_12)
EU szabvány: EN420, EN388: 2016 4143x

4500
TEXTIL KESZTYŰ
kötött poliészter/pamut szál, kopásálló
mindkét oldalán fokozottan csúszásbiztos
Criss-Cross PVC rácsozás
gumírozott mandzsetta
MÉRET: 10-es
EU szabvány: EN420, EN388: 2016 1131X

FERTŐTLENÍTŐ LAPOK
KIS KISZERELÉSBEN
GANPL1457
DWA 80 PLUS FERTŐTLENÍTŐ KENDŐ
40 LAP/DOBOZ
(12 x 18 cm/lap)
bőr és felületek letörléses fertőtlenítésére
Baktericid, Fungicid, Virucid, Tuberkolocid hatású
BIOCID hatóanyag: etanol: 83,5% bifenil-2-ol:0,15%
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LEO CLEAR
VÉDŐSZEMÜVEG
extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható, párásodást gátló bevonattal (AF) és UV
védelemmel rendelkező, 2,2 mm vastag víztiszta polikarbonát lencse
állítható elasztikus textil fejpánt logózott fekete színben
alacsony profilú keret korszerű keskeny formai kialakítás, indirekt szellőzéssel
tökéletesen alkalmas folyadékokkal (3) és durva porokkal (4) szembeni védelemre, illetve megvédi
a szemet közepes energiájú (B) (120 m/s sebességű) részecskék mechanikai hatása ellen
súlya: 64 g
EN 166:2001, EN 170:2003 – 2C-1,2 1BT 3 4

6LEOC00NSI

FOX CLEAR
VÉDŐSZEMÜVEG
extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható, karcolódás gátló bevonattal (AS) és UV
védelemmel rendelkező, 2,2 mm vastag víztiszta polikarbonát lencse
két komponensű (polikarbonát és TPR), piros színű, rugalmas és önbeállító szár, széles szellőző
felülettel
keskeny formai kialakítás, széles oldalvédelemmel
puha és állítható, csúszásbiztos orrnyereg
könnyű: 22 g – hosszú ideig viselhető
EN 166:2001, EN 170:2003 – 2C-1,2 1FT

6FOXC00NSI

LYNXX
VÉDŐSZEMÜVEGEK
extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható, karcolódás gátló bevonattal (AS) és UV
védelemmel rendelkező, 2,2 mm vastag polikarbonát lencse
hajlékony és rugalmas két komponensű (polikarbonát és TPR), fekete és kék önbeállító szár
matt színezésű, sportos dizájn, puha és kényelmes orrnyereg
súlya: 28 g – komfortos viselet
POLARISED: csökkenti a fényvisszaverődésből adódó vakító napfényt és növeli a
kontrasztérzékelést
EN 166:2001, EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 5-3,1 1FT
CLEAR: víztiszta
EN 166:2001, EN 170:2003 – 2C-1,2 1FT

LYNXX POLARISED: 6LYNP00NSI

LYNXX CLEAR: 6LYNC00NSI

TIGER MED
VÉDŐSZEMÜVEG
extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható, víztiszta, páramentes (N), karcolódás
gátló bevonattal (AS) és UV védelemmel rendelkező, 1,6 mm vastag polikarbonát
lencse
Airflex két komponensű (polikarbonát és TPR), állítható dőlésszögű, hajlékony és
rugalmas szárak – szürke és lime színben
puha állítható orrnyereg
Precíz és optimális illeszkedés minden fejformához
Nagyon könnyű: 18 g – hosszú ideig viselhető
EN 166:2001, EN 170:2003 - 2C-1,2 1FTN

6TIMC00NSI
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PANTHER
VÉDŐSZEMÜVEGEK
extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható, karcolódás gátló
bevonattal (AS) és UV védelemmel rendelkező, 1,6 mm vastag
polikarbonát lencse
két komponensű (SBC kopolimer és TPR), kék és szürke, állítható
dőlésszögű, alakítható memória szár
precíz és optimális illeszkedés minden fejformához
fémmentes termék – elektromos környezetben is
puha és állítható, csúszásbiztos orrnyereg
könnyű: 22 g – hosszú ideig viselhető
EN 166:2001, EN 170:2003 – 2C-1,2 1FT

PANTHER YELLOW:
6PANY00NSI
PANTHER SMOKE:
6PANS00NSI
PANTHER CLEAR:
6PANC00NSI

TIGER HIGH
VÉDŐSZEMÜVEGEK
víztiszta, extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható, karc- (K) és,
páramentes (N), UV védelemmel rendelkező, 1,6 mm vastag polikarbonát
lencse
Airflex két komponensű (polikarbonát és TPR), állítható dőlésszögű,
hajlékony és rugalmas szárak – szürke és lime színben
kényelmes és puha orrnyereg, teljesen fémmentes szemüveg
TPR alapanyagú speciális szemöldökvédő
precíz és optimális illeszkedés minden fejformához
nagyon könnyű: 22 g – hosszú ideig viselhető
EN 166:2001, EN 170:2003 - 2C-1,2 1FTKN

TIGER HIGH IN/OUT:
6TIHI00NSI

TIGER HIGH CLEAR:
6TIHC00NSI

TIGER HIGH SMOKE:
6TIHS00NSI

TIGER FIRST
VÉDŐSZEMÜVEGEK
extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható, karcolódás gátló
bevonattal (AS) és UV védelemmel rendelkező, 1,6 mm vastag
polikarbonát lencse
Airflex hajlékony és rugalmas szürke szárak
precíz és optimális illeszkedés minden fejformához
puha állítható orrnyereg
nagyon könnyű: 17 g – hosszú ideig viselhető
EN 166:2001, EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001 5-3,1 1FT

TIGER FIRST CLEAR:
6TIFC00NSI

TIGER FIRST SMOKE:
6TIFC00NSI

