
Munkaruha család

MANGANITE

VÉDŐCIPŐ

KERET: polikarbonát (F), állítható 

orrnyereggel SZÁR: polikarbonát
LENCSE: ívelt,  karcmentes lencse,  2,2 mm vastag 

polikarbonát, UV védelem, 1. optikai osztály - 

állandó hordásra ajánlott
OLDALVÉDŐ: ívelt, egybeépített, kényelmes viselet,

SÚLY: nagyon könnyű, 25 g
 fekete szár és füstszürke lencse (5-3,1 1FK, fényszűrő

osztály: 3)

THUNDERLUX

VÉDŐSZEMÜVEG

 MÁJUSI AKCIÓ
Érvényes: 2021. május 3 -28.

Az akciós termék kínálatot keresse disztribútor

partnereinknél!

Az akció a készlet erejéig érvényes.

BARVA 

5BAB320 / 5BAB150

KÉK / SZÜRKE MELLESNADRÁG

5BAJ320 / 5BAJ150

KÉK / SZÜRKE MUNKAKABÁT

5BAP320 / 5BAP150

KÉK / SZÜRKE DERÉKNADRÁG

5BAV320 / 5BAV150

5BAS320 / 5BAS150

KÉK / SZÜRKE MELLÉNY

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

EMELŐKOSARAS

KÉSZLET

EN ISO 20345 S3 WR SRC
 

9MAN150

Kiválóan szellőző, mikro-perforált
velúrbőr felsőrész
antisztatikus, olajálló talp
acél lábujjvédő leeső tárgyak- 

és rozsdamentes acél talplemez 

talpátszúrás ellen, energiaelnyelő sarok
nedvességszívó, szellőző bélés, kivehető,

kényelmes EVA betét szilikon kényelmi
betéttel és szivacsos bokarész
MÉRET: 36-48

EN166, EN172

előírás szerint használható 

magasban működő emelőkosaras 

mobil munkaplatformra a munkaterület 
korlátozásával csökkenti a magasból 

történő leesés veszélyét tartalma: 71035 teljes
testhevederzet + 71201 munkaterületet korlátozó

kikötőkötél, kötél hossza: 1,5 m, 

terhelhetősége: 100 kg
két csavaros acél karabiner, a teljes

testhevederzet rendelkezik 1 hátsó és egy mellső
bekötési ponttal

7MEWP10NSI

EN 361, EN 354, EN 362

62583



FEKETE / HOMOKSZÍN BERMUDA

5ORV010 / 5ORV020

5ORS010 / 5ORS020

MÁJUSI AKCIÓ
Érvényes: 2021. május 3-28.

OROSI

Munkaruha család

5ORJ010 / 5ORJ020

FEKETE / HOMOKSZÍN MUNKAKABÁT

5ORP010 / 5ORP020

FEKETE / HOMOKSZÍN DERÉKNADRÁG

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

8NAVS

két rátétes nagy-, két oldal-, egy
telefon-, két szerszámtartó-, és
két zárható farzsebbel
bermudanadrág a derékpántnál
csatos övszalaggal

INDUSTRY

Bermuda

8INSG

35% pamut, 65% poliészter 

nagy szakítószilárdságú anyagból 
 erősített, biztonsági varrások 

cipzáras slicc 

Méret: S-3XL

245 g/m2 kopásálló, lánckötésű anyag, 

egyenes fazonú, kényelmes bermuda 

időtálló minőség, széles méretválaszték,  

két oldal-, egy tépőzáras rátétes-, egy 

szerszám és két farzseb, megemelt hátrész és 

gombbal záródó derék, széles, erős övbújtatók, 

3636

VÉDŐKESZTYŰ

pamutra mártott bordó PVC sav-, lúg- és olajálló
mikroorganizmusok elleni védelem 1 mm vastag, 

erős védőkesztyű higiénikus Actifresh® kiképzés a
szagok és kórokozók (gombák, baktériumok)

megelőzésére
3634-36: 36 cm hosszú

EN388:2016 4121X; EN374-1:2016 A(2/6) K(6/6)

 L(3/6) M(3/6) P(6/6) T(6/6) TYPE A; EN420

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

NAVY

Short

MAX340

Fültok

MAX300

Fültok

rugalmas, erősített, fekete és fluo sárga ABS fültok
állítható, rozsdamentes acél fejpánt szövet érzetű

párnázással
 kényelmes, fekete bőrérzetű PVC párnázott belső

 állítható fejbőség és boltozati magasság
 magas védelmi képesség – SNR: 34 dB

 nagyon könnyű: 261 g

 rugalmas, erősített, fekete és fluo sárga ABS sisakra
szerelhető fültok

 kényelmes, fekete bőrérzetű PVC párnázott belső
 poliamid adapter állítható POM (polioximetilén) karral

mindegyik Coverguard sisakhoz alkalmazható (Albatros,

GP3000 (Goeland), Classic Opus)

 magas védelmi képesség – SNR: 30 dB
 fémmentes – elektrosztatikus környezetben is használható

 nagyon könnyű: 301 g

6MX3000NSI

6MX3400NSI

1CRNY

Az akció a készlet erejéig érvényes.



SNIPER ELITE

Short

5IRB120 / 5IRB150

IRAZU

Ipari munkaruhák

5IRJ120 / 5IRJ150

KÉK / ANTRACIT MUNKAKABÁT

5IRP120 / 5OIRP150

KÉK / ANTRACIT DERÉKNADRÁG

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

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
 

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

NAVY II

Bermuda nadrágok

RÖVID: 5NAK050

HOSSZÚ: 5NAS050

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

MÁJUSI AKCIÓ
Érvényes: 2021. május 3-28.

Az akció a készlet erejéig érvényes.



G 3000

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 (52-63 cm)

4 pontos Y állszíj biztonsági csattal
a rövid sildnek köszönhető megnövelt látótér
-30 C-os hideg körülmények között is használható
lehetőség fültok és fejlámpa szerelvényezésére
súly: 470 g

Fehér: GAN65200   Kék: GAN65201 Narancs: GAN65204 

 Zöld: GAN65202  Piros: GAN65205    Sárga: GAN65203 

Védősisak

HD poletilén sisakhéj hatféle színben, -20°C és +50°C között használható
440 V váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni védelem

hat ponton rögzített, állítható sisakkosár (53-62 cm)

nedvszívó, szivacsos izzadságszalag
hallásvédőkkel (Earline®, Peltor®), arcvédőkkel (60710, 60720), téli béléssel

(GAN65159), két pontos (65150), vagy négy pontos sisakszíjjal (65152)

szerelvényezhető

7ALTP40NSI

ALTAI PRO

VÉDŐSISAK

ABS alapanyagú fehér sisak magasban 

végzendő, ipari vagy mentési, alpinista 

munkákhoz, gyorsbeállítós racsnis 

6 ponton felfüggesztett  textil fejkosár 
4 pontos Y állszíj biztonsági csattal, 

kiválóan szellőző sisakhéj
a rövid sildnek köszönhető megnövelt látótér

-30 C-os hideg körülmények között is használható illetve véd
oldalirányú nyomás hatása elleni is (LD)

lehetőség fültok és fejlámpa szerelvényezésére

VÉDŐSISAK

ALTAI WIND

3810

VÉDŐKESZTYŰ

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

2M VISSZAHÚZHATÓ

ZUHANÁSGÁTLÓ

 
0, 1, 2 Faktoros, bármilyen irányban használható, 

lehetővé teszi a mozgás szabadságát a láb szintjén
 csatlakoztatható kikötési ponthoz, anyaga: élekhez 

szegélytesztelt 20 mm széles Technora  hevederszalag, 

egy acél és egy automata alumínium karabiner, ház anyaga: 

erős polimer műanyag + forgószem, ideális többek közt ipari
karbantartáshoz, éles szélek kockázata esetén, 

terhelhetősége: 140 kg – 0 faktor, 100 kg  1 vagy 2 faktor esetén

EN 360 : VG11.060 - 2 FAKTOR

7PERS10NSI

MÁJUSI AKCIÓ
Érvényes: 2021. május 3-28.

CADO LIZARD 

TESTHEVEDER

AP51EX

testhevederzet munkaövvel: 45 mm-es
poliészterből rugalmas váll-, állítható
comb- és mozgatható derékhevederek
(moving belt)
egy fém hátsó-, két munkahelyzet
beállító oldalsó- és két hevederszalagos
mellső bekötési pont
komfortpárnázott, gyorscsatos munkaöv
és combhevederek
beülős fenékheveder, két fém, négy
műanyag, egy hurok szerszámtartó
gyűrű
antisztatikus tulajdonságú hevederzet
(EN 1127-1:2007): robbanásveszélyes
környezetben véd az elektrosztatikus
feltöltődés veszélye ellen
SÚLY: 1880 g

7ALTW40NSI

Az akció a készlet erejéig érvényes.



GAN20150 A1B1E1K1

GAN20170 P3R

GAN20180 A1B1E1K1P3R

 

P1: nem veszélyes, irritatív szilárd (por) 

és folyékony részecskék (köd) ellen

P2: mérsékelten veszélyes, szilárd (por) 

és folyékony részecskék (köd) ellen

P3: mérgező kategóriába sorolt szilárd (por) és 

folyékony részecskék (köd) ellen

A: 65°C fölötti forráspontú szerves gázok, gőzök ellen

B: szervetlen gázok és gőzök ellen, kivéve a CO-t

E: kéndioxid és egyéb savas gázok, gőzök ellen

K: ammónia és szerves amin származékok ellen

NO-P3: nitrogén-oxidok, salétrom-oxid ellen 

(csak egyszeri használatra) HG-P3: higanygőz, 

klórgáz ellen (leghosszabb használati tartama 50 óra)

CO-P3: szénmonoxid ellen (legfeljebb 20, 40 

vagy 60 percig) AX: 65°C alatti forráspontú 

szerves vegyületek ellen (max. 20-60 percig)

könnyű, tartós, archoz kiválóan 

illeszkedő, hipoallergén, bőrbarát szilikon, 

mely szélsőséges hőmérsékleti körülmények 

közt is őrzi nagyfokú rugalmasságát
torzításmentes, 180°-os, maximális látóterű 

panoráma látómező, 2,2 mm vastag ütésálló 

polikarbonát, kívül karcmentes, belül 
páramentes bevonattal, egy belégzőszelep, 

EN148-1 / DIN 3183-as, szabványos szűrőcsatlakozó 

menet, egy kilégzőszelep, kommunikációt segítő
beszédmembrán komfortos, lágy belső szilikon félálarc, két

belső szelep, intelligens szellőzőrendszer a párásodás
megelőzésére, ötpontos, gyorsan és könnyen állítható,

rugalmas gumi fejszalagok, melyek egyenletesen elosztják a
terhelést, megakadályozva a nyomáspontok kialakulását

puha, bőrbarát TPE (thermoplasztik 

elasztomer) gumi, nagy 

mechanikai védelmet nyújtó 

szilárd, polipropilén lángálló 

kerettel;
bajonettzáras iker 
szűrőbetéttartó;

két belégző-, egy szilikon 

kilégzőszelep
egy mozdulattal állítható, kényelmes 4 pontos
gumipántok biztonsági rögzítővel és hátsó fejkosárral;
kombinálható, moduláris, könnyű szűrőbetétek;

hosszan tartó viseletre tervezett, bármilyen
arcformára alkalmazható 

rendkívül csekély súly: 130g

ETNA

SZŰRŐBETÉTEK

 

ETNA A1P2R

légzésvédő szett

1 Etna félálarc 2 db A1P2R

szűrőbetéttel

egybecsomagolva

65 °C fölötti forráspontú

szerves gázok, gőzök és

mérsékelten veszélyes szilárd

(por) és folyékony részecskék

(köd) ellen

EN143, EN14387

GAN20130 A1P3R

1 Etna félálarc 2 db A1B1E1K1P3R szűrőbetéttel

egybecsomagolva

65 ° C feletti forráspontú szerves, szervetlen,

kéndioxid és egyéb savas gázok és gőzök,

valamint ammónia és szerves amin származékok,

továbbá mérgező hatású szilárd és folyékony

részecskék ellen. és veszélyes szilárd (por) és

folyékony részecskék (köd) ellen

ETNA A1B1E1K1P3R 

légzésvédő szett

PANAREA

LÉGZÉSVÉDŐ ÁLARC

 

MÁJUSI AKCIÓ
Érvényes: 2021. május 3-28.

ETNA IKERSZŰRŐS 

FÉLÁLARC

Gan20102

GAN20230

GAN20280

GAN22100

Az akció a készlet erejéig érvényes.



EUROCUT N300

VÉDŐKESZTYŰ

EUROCUT 5 N555

VÉDŐKESZTYŰ

EUROCUT 5 N560

VÉDŐKESZTYŰ

EUROGRIP 15N505

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

EUROCUT P600 

VÉDŐKESZTYŰ

 

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

13-as kötésű, legmagasabb szintű
szakítás- és kopásállóságú, 

szúrásbiztos illetve maximális 5-ös
szinten vágásbiztos HPPE (high
performance PE) + üvegszál 
alapanyagú védőkesztyű
hátrészen végig kék sima nitril 
mártás + a tenyerén fekete speciális
Sandy csúszásbiztos nitril réteg

1CRFN

 EN420, EN388:2016 4x44D

szürke nylon-spandex alapanyagú 

kesztyű, ökölcsontig fekete nitril 
mártás, a tenyerén fekete Sandy 

csúszásbiztos nitril réteg, könnyű,

kiemelten 

komfortos, teljesen kézre simuló formai
kialakítás, magas kopásállósággal és
továbbszakítóerő elleni védelemmel,
kiemelt csúszásbiztossággal nedves
környezetben is, finom, 15-ös kötés,

gumírozott, rugalmas mandzsetta

EN388:2016 4131x

1NIBG

1CRHB

EN420, EN388: 2016 3x42D

13-as kötésű, legmagasabb szintű 

szakítás- és kopásállóságú, 

szúrásbiztos illetve maximális 

szintű vágásbiztos védőkesztyű
tenyerén fekete krepp latex mártott
védőkesztyű megnövelt élettartammal,
könnyű, extra kényelmes, teljesen kézre
simuló formai kialakítás, extra
csúszásbiztossággal száraz és nedves
környezetben, gumírozott, rugalmas
mandzsetta

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

230

VÉDŐKESZTYŰ

MÁJUSI AKCIÓ
Érvényes: 2021. május 3-28.

Az akció a készlet erejéig érvényes.



DUNLOP® PRICEMASTOR

CSIZMA

formai kialakítás, vastag, fröccsöntött, csúszásbiztos

talp, -20°C-ig használható, csizmabéléssel

téliesíthető, széles, kényelmes szár-, lábfej- és orr-

rész, könnyen felhúzható

MÉRET: 35-48

fekete színű, tiszta PVC munkacsizma

általános ipari és mezőgazdasági

felhasználásra ellenáll savaknak, 

lúgoknak, fertőtlenítőszereknek, alaktartó 

MÁJUSI AKCIÓ
Érvényes: 2021. május 3-28.

KERTI PAPUCS

9GANLEU10

DUNLOP® DEE

CSIZMA

 

9LAR120

FLUORITE

VÉDŐCIPŐ

BOSCO

VÉDŐSZANDÁL

talp, mely csúszásbiztos acél felületen és kerámia

padozaton, textil és perforált EVA talpbetét,

energiaelnyelő sarok, kompozit orrmerevítő

textil átszúrás elleni talplemez

MÉRET: 38-47

varrásmentes, szellőző hálós 

poliészter thermoplasztik 

poliuretán felsőrész, szellőző hálós 

poliészter bélés, olaj-, és hőálló nitrilgumi 

9FLU160

zöld PVC papucs

csúszásbiztos talp

ellenáll víznek, savaknak,

lúgoknak,

fertőtlenítőszereknek

MÉRET: 35/36-47/48

GAND953

félmagas szárú, zöld PVC csizma

fröccsöntött, csúszásbiztos talp

sav- és lúgálló, alaktartó formai

kialakítás, hajlékony, vastag talp

-20°C-ig használható,

csizmabéléssel téliesíthető

széles, kényelmes szár-,

 lábfej-, és orr-rész könnyen

felhúzható

MÉRET: 37-47

GAND955

EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

LARIMAR

VÉDŐCIPŐ

biztonsági védőszandál puha, 

szellőző velúrbőr felsőrésszel és 

hálós betétekkel

olajálló talp, könnyű kompozit lábujjvédő leeső tárgyak

ellen, fémmentes textil átszúrás mentes talplemez,

párnázott boka, 3D hálós belső bélés

széles tépőzárak műanyag megerősítéssel

ütődéselnyelő sarok

MÉRET: 38-47 EN ISO 20345: 2011 S1P SRC

9BOSC

biztonsági védőszandál marhabőr 

felsőrésszel, antisztatikus, olaj- és 

saválló talp, acél lábujjvédő 

és talplemez, szivaccsal 

párnázott boka, tépőzáras kivitel

ütődéselnyelő sarok, szélesebb orr, rüszt és

lábközép, kényelmes talpbetét

MÉRET: 35-48

EN ISO 20344, EN ISO 20345 S1P SRC

Az akció a készlet erejéig érvényes.



FREELUX

VÉDŐSZEMÜVEG

SIGMA

VÉDŐSZEMÜVEG

 

POKELUX

VÉDŐSZEMÜVEG

RHO

VÉDŐSZEMÜVEG
ECOLUX

VÉDŐSZEMÜVEG

HOMLOKPÁNT

ÉS LÁTÓMEZŐ

EN 166, EN 170

60360

EN 166, EN 170

60556

EN166, EN170

6RHO0

6SIG3

HOMLOKPÁNT

ARCVÉDŐHÖZ: 60700

VISOR VÍZTISZTA

LÁTÓMEZŐ: 60710

EN166

KERET: műanyag (nylon) (F)

SZÁR: állítható hosszúságú,

szemüvegzsinórra fűzhető műanyag

LENCSE: 2,2 mm vastag polikarbonát

OLDALVÉDŐ: egybeépített

SÚLY: könnyű, 34 g

Minősítetten karc-, és 

páramentes, felfűzhető, puha 

szárvéggel és kényelmes 

orrnyereggel, az EN 166 

szabvány szerint minősítetten 

karcmentes (K), páramentes (N), extrém

hőmérsékleti viszonyok közt ishasználható (T), ívelt,

polikarbonát lencse, 2,2 mm vastag, UV védelemmel

 

sárga keret, sárga páramentes lencse (2-1,2 1FTN,

fényszűrő osztály: 0)

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

EN 166, EN 170

Minősítetten karc-, és páramentes, 

népszerű formai kialakítás

rugalmas, felfűzhető polikarbonát szár

az EN 166 szabvány szerint minősítetten

karcmentes (K), páramentes (N), extrém

hőmérsékleti viszonyok közt is használható

(T), ívelt, polikarbonát lencse, 2,3 mm vastag,

UV védelemmel

62148

EN 166, EN 172

KERET: nylon műanyag, 

csúszásbiztos  orr-résszel (F), 

SZÁR: nylon  műanyag a 

végén komfortos, rugalmas lágy 

PVC-vel, LENCSE: karcmentes, 2,3 mm

vastag polikarbonát, OLDALVÉDŐ:

egybeépített, SÚLY: nagyon könnyű, 25 g

fekete keret, sötétszürke lencse (5-4,1 1FK,

fényszűrő osztály: 4

MÁJUSI AKCIÓ
Érvényes: 2021. május 3-28.

Az akció a készlet erejéig érvényes.


