
S1P SRC ESD VÉDŐCIPŐ

a szabvány követelményeit meghaladó 

vízállóság (WR) és szellőző fekete minőségi 
színbőr felsőrész, vízálló és lélegző 

membrános belső bélés, könnyű, 

perforáción keresztül szellőző kompozit 
műanyag lábujjvédő (CK), magas minőségű, 

flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez
olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, ütődéselnyelő sarok
nedves kerámia és acél felületre bevizsgált, emelt szintű SRC

csúszásbiztosság
megerősített TPU saroktámasz, plusz PU borítás az orr-részen

kivehető, antisztatikus, izzadságszívó talpbetét, kopásálló,

komfortos textil felülettel
szivacsos szártető, párnázott békanyelv, erős fém fűzővezetők

MÉRET: 38-47

 

GOLD 

S1P SRC ESD NŐI VÉDŐCIPŐ

AQUAMARINE
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Érvényes: 2021. június 1 -30.

ONYX 

HELVITE

S1P HRO SRA VÉDŐCIPŐ

Az akció a készlet erejéig érvényes.

9ONY180

kiválóan szellőző hálós 

felsőrész ergonomikus 

gyorsfűző rendszerrel
antisztatikus, olajálló, 

emelt szinten SRC csúszásbiztosságú, 

kétrétegű PU talp
kompozit lábujjvédő és textil talplemez, energiaelnyelő
sarok, teljesen fémmentes
nedvességszívó, szellőző nemszőtt 3D hálós bélés
kivehető, kényelmes, perforált légáteresztő EVA talpbetét
elektrosztatikus ESD tulajdonság
MÉRET: 38-47

EN ISO 20345 :2011 S1P SRC

9GOLD60

aranyszínű kiválóan 

szellőző hálós felsőrész
kompozit lábujjvédő és 

flexibilis, fémmentes, 

átszúrás elleni textil talplemez
lélegző, nedvszívó és gyorsan 

száradó hálós belső bélés
szivacsos szártető és nyelv, 

fémmentes kialakítás, ESD tulajdonság
antisztatikus, SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű PU/PU talp,

energiaelnyelő sarok
megerősített sarok- és orr-rész, a speciális kialakítás védi a
hátat és az ízületeket
MÉRET: 35-41

EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

EN ISO 20344, EN ISO 20345

9AQUA

9HEVL

fémmentes, szürke marhabőr felsőrész, 

szellőző, kopásálló hálós poliészter betéttel
könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő

rugalmas Wellmax® átszúrás elleni 
talplemez aramidszálas műanyagból

flexibilis, 300°C kontakt hőhatás ellen védő 

olaj- és saválló, antisztatikus, kétrétegű nitrilgumi/PU talp,

megerősített lábközép résszel, energiaelnyelő sarokkal
SRA csúszásmentesség nedves kerámia felületen bevizsgálva

gumival megerősített orr-rész
páraáteresztő, lélegző, antisztatikus, hálós Tybrelle® bélés

MÉRET: 37-47

 

EN ISO 20344, EN ISO 20345

A termékeket keresse disztribútor partnereinknél!.
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INDUSTRY

INDUSTRY

OPUS

Sisak

INDUSTRY

Kabát

MAX200

Fültok

MAX400

Fültok
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8INTA - királykék  

8INTG - szürke 

8INTW - fehér

két oldal-, egy tépőzáras rátétes-,

egy szerszám és egy farzseb
biztonsági, tripla varrás végig a
szár mindkét oldalán
széles, erős övbújtatók, cipzáras
slicc
gombbal záródó derék hátul
gumírozott betéttel

EN ISO 13688

műanyag csatokkal állítható gumis
vállpánt, oldalgombos, gumírozott
derék
két oldal-, egy szerszám-, egy far-,

egy széles, cipzáras és egy rávarrt
mellzseb
biztonsági, tripla varrás végig a szár
mindkét oldalán

8INBA - királykék 

8INBN -  sötétkék 

8INBV - zöld

egyenes fazonú kabát rejtett
gombolással, hagyományos
gallérral
két rávarrt oldal-, és egy rávarrt
felső zseb
végig dupla varrás, megerősített
hátrész biztonsági tripla varrással
a gombolást szennyeződésektől
védő fedés takarja

8INJA - királykék 

8INJN - sötétkék 

8INJV - zöld 

EN ISO 13688

EN ISO 13688

erős polietilén sisakhéj hatféle színben
6 ponton felfüggesztett, állítható bőségű
(53-62 cm) és magasságú kosár (65180)

hosszan tartó, 5 éves használati idő
szabályozható szellőzőnyílások mindkét

oldalon
megfordítva is hordható ott, ahol fontos

a fölfelé való látótér (szűk helyen,

mászás, állványozás közben), mivel
bélése 180°-kal elfordítható

cserélhető higiénikus izzadságszalag
(65151)

-20°C és +50°C között használható
véd fémolvadékok fröccsenése ellen

(MM)

hallásvédőkkel, arcvédőkkel, téli béléssel
(GAN65159), bevizsgált, 2 ponton

rögzített sisakszíjjal (65150)

szerelvényezhető

EN397

31020

rugalmas, erősített, piros ABS
(akrilnitril-butadién-sztirén) fültok

kényelmes, bőrérzetű PVC
párnázott belső

állítható fejbőség és boltozati
magasság, 3 pozíciós fejpánt

SNR: 27,6 dB
SÚLY: 166 g

EN352-1

31040

rugalmas, erősített, sárga ABS fültok,

párnázott fejpánttal
kényelmes, bőrérzetű PVC párnázott

belső
állítható fejbőség és boltozati

magasság
SNR: 27,5 dB
SÚLY: 178 g

EN352-1

65100

65101 

65102 

65103

65104

65105



VRILUX
Szemüvegre vehető védőszemüveg

SABLUX

Védőszemüveg
VISILUX

Védőszemüveg

 

PSI

Védőszemüveg

JÚNIUSI AKCIÓ
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KERET: a lencse szolgál keretként (S)

SZÁR: erősített, 2,4 mm vastag, állítható
hosszúságú és dőlésszögű, felfűzhető
kék műanyag
LENCSE: korrekciós (dioptriás)

szemüveg fölé is felvehető, karcmentes,

UV-védő, víztiszta polikarbonát
panoráma lencse (2-1,2 1SK, fényszűrő
osztály: 0)

OLDALVÉDŐ: egybeépített
SÚLY: 46 g

EN166, EN170

60340

60350

KERET: műanyag (FT)

SZÁR: kék színű, állítható 

hosszúságú nylon
LENCSE: karcmentes, extrém 

hőmérsékleti viszonyok közt is használható,

2,2 mm vastag polikarbonát
OLDALVÉDŐ: egybeépített, ívelt
SÚLY: 36 g
60350: víztiszta lencse (2-1,2 1FTK, fényszűrő
osztály: 0)

EN166, EN170

ECOLUX

Védőszemüveg

EN 166, EN 170

60360

KERET: műanyag (nylon) (F)

SZÁR: állítható hosszúságú, 

szemüvegzsinórra fűzhető műanyag
LENCSE: 2,2 mm vastag polikarbonát
OLDALVÉDŐ: egybeépített
SÚLY: könnyű, 34 g

POKELUX

VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166, EN 170

60550

KERET: 100% polikarbonát (FT)

SZÁR: polikarbonát, felfűzhető
LENCSE: páramentes illetve extrém

hőmérsékleti viszonyok közt használható,

erősített, 2,45 mm vastag polikarbonát
OLDALVÉDŐ: ívelt

SÚLY: nagyon könnyű, 23 g
színtelen keret, víztiszta páramentes lencse

(2-1,2 1 FTN, fényszűrő osztály: 0)

60401

KERET: 100% polikarbonát (FT)

SZÁR: polikarbonát, rugalmas Ecolive® 

végekkel
LENCSE: extrém hőmérsékleti viszonyok 

közt is használható
2,2 mm vastag polikarbonát

OLDALVÉDŐ: széles, kerethez rögzített
SÚLY: 45 g

CSOMAGOLÁS: 120/10

korrekciós (dioptriás) szemüveg fölé is felvehető!

60401: víztiszta lencse (2-1,2 1FT, fényszűrő osztály: 0)

 

EN166, EN170

Minősítetten karcmentes, puha 

szárvéggel, komfortos, csúszásbiztos 

orrnyereggel, SZÁR: polikarbonát + 

puha PVC szárvég, KERET: polikarbonát
LENCSE: az EN 166 szabvány szerint 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
OLDALVÉDŐ: ívelt, egybeépített

SÚLY: nagyon könnyű, 26 g
füstszürke lencse, fekete keret és szár (5-3,1 1SFTK, fényszűrő

osztály: 3)

EN 166, EN 172

6PSI3



EUROCUT P600 

VÉDŐKESZTYŰ

 

EUROCUT P318

 Vágásbiztos kesztyű

EUROCUT P330

JÚNUSI AKCIÓ
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EUROCUT 3 

VÉDŐKESZTYŰ

18-as kötésű, legmagasabb szakítás- és 

kopásállóságú és 3-as szinten vágásbiztos 

fluo sárga HPPE + nylon kesztyű
tenyerén fekete szellőző mikrohabosított 

nitril  mártott védőkesztyű megnövelt 
élettartammal, „második bőr” érzetű tapintási jellemző,

teljesen  kézre simuló formai kialakítás, páratlan 

kényelemmel, kiemelkedő csúszásbiztossággal 
és tapadással olajos környezetben is

szellőző tenyér és kézhát, gumírozott mandzsetta
széles méretszortiment

EN420, EN388: 2016 4X42B

1CRNY

EUROCUT N300

VÉDŐKESZTYŰ
1CUNC00

maximális szakítás- és kopásállóságú, 

C szinten TDM vágásbiztosságú,

13-as kötésű, multiszálas (HDPE, poliészter
és spandex alapanyagú) kék fogásbiztos
védőkesztyű, tenyerén csúszásbiztos fekete
habosított nitril mártás, nitril megerősítés a
mutató- és hüvelykujj között
érintőképernyőhöz is alkalmazható
gumírozott mandzsetta, szellőző hátrész

EN 388: 2016 4x43C

EN 388: 2016 4x44F

EN 407:2004 x1xxxx

maximális szakítás-, szúrás- és 

kopásállóságú, a legmagasabb F szintű TDM
vágásbiztossággal, 13-as kötésű, multiszálas
védőkesztyű, tenyerén fekete kopásálló PU

mártás, kiváló fogásbiztosság, nitril megerősítés
a mutató- és hüvelykujj között, 100°C kontakt
hőhatásnál 15 sec időtartamig nyújt védelmet,
használata elsősorban száraz környezetben

ajánlott

1CUPF00

6810

Szerelőkesztyű

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

1CRPB

maximális szakítás- és kopás-, továbbá B színtű
TDM vágásbiztosságú, 18-as kötésű, multiszálas
(HPPE, poliamid és elasztán alapanyagú) világos
kék védőkesztyű
tenyerén szürke, kopásálló PU mártás
kiváló fogás-, és csúszásbiztosság, 2. bőr érzet
megnövelt élettartam, szilikon mentes
szellőző kézhát, gumírozott mandzsetta
MÉRET: 6, 7, 8, 9, 10, 11

EN388: 2016 4x42B

Vágásbiztos kesztyű

EN 388: 2016 4342C

maximális szakítás- és kopásállóságú, 

C színtű TDM vágásbiztosságú, 13-as kötésű, 

multiszálas (HDPA, poliészter alapanyagú) 

szürke védőkesztyű
30 cm-es védőkesztyű, hosszított szárral
tenyerén szürke kopásálló PU mártás
használata elsősorban száraz 

környezetben javasolt
gumírozott mandzsetta
MÉRET: 6, 7, 8, 9, 10, 11

1CRAL



BŐR VÉDŐKESZTYŰ

2220150

BŐR VÉDŐKESZTYŰ

880

 BŐR VÉDŐKESZTYŰ

161

BŐR RAKODÓKESZTYŰ

JÚNIUSI AKCIÓ

2210

BŐR VÉDŐKESZTYŰ
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szürke marhahasíték
fehér vászon kézhát és mandzsetta
artéria-, köröm- és ökölcsontvédő
pamut tenyérbélés
MÉRET: 10-es
CSOMAGOLÁS: 120/12

EN420, EN388: 2016 2132X

szürke színű, tiszta színmarhabőr tenyér és
kézhát

puha, finom, de erős alapanyag univerzális
felhasználásra

felső csuklógumírozás
MÉRET: 8, 9, 10 és 11-es
CSOMAGOLÁS: 120/10

 

EN420, EN388: 2016 2021X

sárga színű, tiszta színmarhabőr tenyér
és kézhát
puha, finom, de erős alapanyag
univerzális felhasználásra
felső csuklógumírozás
MÉRET: 8, 9, 10 és 11-es

EN420, EN388: 2016 2022X

puha színborjúbőr
artéria- és körömvédő

piros pamutvászon kézhát
felső csuklógumírozás

tartós sofőrkesztyű nagy igénybevételre
MÉRET: 8, 9 és 10-es

EN420, EN388: 2016 2022X

kiváló, prémium minőségű, vastag szürke 

marhahasíték védőkesztyű
magas mechanikai védelmi képesség, 

a legmagasabb szintű továbbszakító 

erő elleni védelem, rendkívül nagy 

igénybevételre tervezett, tartós védőkesztyű
erős vászon kézhát és mandzsetta

ökölcsont-, köröm- és érvédő
MÉRET: 10, 11 és 12-es

EN420,EN388:2016 3123x

153

BŐR VÉDŐKESZTYŰ

EN420, EN388: 2016 2133X

erős, sárga marhahasíték
színmarhabőr tenyérmegerősítés
tartós vászon kézhát és mandzsetta
bőr mutató- és hüvelykujj, artéria-,

köröm- és ökölcsontvédő
pamut tenyérbélés
MÉRET: 10-es

EUROCUT N606

VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ

1CRAG

VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ

erős szakítás- és kopásállóságú, vágásbiztos,

13-as kötésű, multiszálas (65% HPPE, 25% nylon,

10% Spandex® alapkesztyű
tenyerén szürke, kopásálló PU mártás
szellőző kézhát, gumírozott mandzsetta
MÉRET: 6, 7, 8, 9, 10, 11

EN388:2004 4343, EN388:2016 4342C

maximális szakítás- és kopásállóságú, 

a legmagasabb F szintű TDM , vágásbiztossággal, 
18-as kötésű, vékony multiszálas (HDPE, 

para-aramid és spandex alapanyagú) 

fekete védőkesztyű, tenyerén csúszásbiztos fekete 

mikrohabosított nitril mártás, nitril megerősítés a 

mutató- és hüvelykujj között, 100°C kontakt hőhatásnál 
15 sec időtartamig nyújt védelmet

érintőképernyőhöz is alkalmazható, kényelem és magas szintű
fogásbiztosság, gumírozott mandzsetta, szellőző hátrész

MÉRET: 7, 8, 9, 10, 11, 12

EN 388: 2016 4x42F, EN 407:2004 x1xxxx

1CUFF00



4655 

Textilkesztyű

THOR XPERT MR

NADRÁG

JÚNIUSI AKCIÓ

THOR XPERT MR 

KABÁT
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1210 g/m2 vastag, hőálló, vágásbiztos kötött
Kevlar®
nagy mechanikai és termikus igénybevételre
tervezett, ötujjas, belül teljes hosszában
vastag, komfortos pamuttal bélelt
védőkesztyűk maximális vágás elleni
védelemmel
500°C kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig
nyújt védelmet
CSOMAGOLÁS: 50/5

4655: 27 cm hosszú változat, rugalmas
mandzsetta

EN420, EN388: 2016 1X40D, EN407: 2004 44xxxx

4657 

Textilkesztyű

1210 g/m2 vastag, hőálló, vágásbiztos kötött Kevlar®
nagy mechanikai és termikus igénybevételre

tervezett, ötujjas, belül teljes hosszában vastag,

komfortos pamuttal bélelt védőkesztyűk maximális
vágás elleni védelemmel

500°C kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig nyújt
védelmet

CSOMAGOLÁS: 50/5

4657:  35 cm hosszú változat, rugalmas mandzsetta

EN420, EN388: 2016 1X40D, EN407: 2004 44xxxx

BŐR

HEGESZTŐKÖTÉNY

1,4 mm vastag, mindig kiváló minőségű,

egybeszabott, natúr marha hasítékbőr
nyakpánt és csatos derékpánt
közvetlen lánghatás ellen 10 sec időtartamig,

100°C kontakt hő ellen max. 60 sec időtartamig
biztosít védelmet

EN ISO 11611:2008 - CL 2 A1+A2

KÉZI

HEGESZTŐPAJZS

hőálló polipropilén alapanyagú kézipajzs
ívhegesztéshez

két ponton rögzített belső markolat
SÚLY: nagyon könnyű, 290 g

A PAJZS MÉRETE: 250 x 400 x 110 mm
A LÁTÓMEZŐ MÉRETE: 90 x 110 mm

szűrőüveg külön rendelésre

MSC000045

EN166, EN175

56602: 70 x 110 cm 

56605: 90 x 120 cm 

alapanyag: 78% pamut + 20% PES + 2% 

antisztatikus szál, 300 g/m2 vastag, 

vegyszer-, láng-, és íválló, antisztatikus, 

jó láthatóságot biztosító, hegesztő védőruházat
patenttal záródó állógallér
cipzár és patenttal záródó hajtóka
hosszú ujjú, patenttal állítható csuklóbőség
2 mellzseb patenttal záródó zsebfedővel, 1 belső zseb, 2 alacsony
zseb patenttal záródó zsebfedővel, patenttal állítható derékrész
2 hevederhurok a mellzsebek felett felett egyéb mérő- vagy
kommunikációs eszközöknek, lángálló fényvisszaverő csíkok
szabványok piktogramjai a bal karon
speciálisan kialakított logózható területek a ruházaton (a
logózást csak lángálló alapanyagokkal lehet kivitelezni)
MÉRET: S, M, L, XL, XXL, XXXL

8MTHJN

alapanyag: 78% pamut + 20% PES + 2% antisztatikus 

szál, 300 g/m2 vastag, vegyszer-, láng-, és íválló,

antisztatikus, jó láthatóságot biztosító, hegesztő
védőruházat minősített mechanikai védelemmel 

(térdvédelem) cipzáras záródás
2 farzseb patenttal záródó zsebfedővel, 

2 ferde zseb, 1 combzseb patenttal záródó zsebfedővel,
 1 szerszámzseb 7 cm-es nyílással, patenttal záródó

zsebfedővel, 2 térdvédő zseb állítható nagysággal és alsó
nyílással, gumis derékrész övbújtatókkal

lángálló fényvisszaverő csíkok, bokánál 5 cm-es 

lehajtható szegés, szabványok piktogramjai 
a combzseb ráhajtásán

MÉRET: S, M, L, XL, XXL, XXXL

EN ISO 11612:2008 A1+A2-B1-C1-E2-F1

EN ISO 11612:2008 A1+A2-B1-C1-E2-F1

8MTHTN


