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Az újságban ajánlott százalékos kedvezményeket tüntettünk fel.  
A kedvezmények alkalmazása disztribútor partnereink jogkörébe tartozik, a Ganteline Coverguard ilyen irányú felelősséget nem vállal.

KÖTÖTT PES/PAMUT FEHÉR KESZTYŰ 
KÉZVÉDELEM
kötött, négy szálas poliészter/pamut cérna • csúszás elleni pöttyök mind 
a két oldalon • két oldalon használható, hosszabb élettartam • gumírozott 
mandzsetta

SÚLY: 78 g 
MÉRET: 9-es 
CSOMAGOLÁS: 240/12 
EU szabvány: EN420, 1. kat

MÁRTOTT PVC KESZTYŰ 
KÉZVÉDELEM
pamutra mártott bordó PVC • sav-, lúg- és olajálló • mikroorganizmusok elle-
ni védelem • 1 mm vastag, erős védőkesztyű • higiénikus Actifresh® kiképzés  
a szagok és kórokozók (gombák, baktériumok) megelőzésére

EUROSTRONG 820  
KECSKEBŐR ÉS TEXTIL KESZTYŰ 
KÉZVÉDELEM
puha szín kecskebőr tenyér és mutatóujj • erős, kék pamutvászon kézhát  
• gumírozott csukló

EUROLITE 15N606
KÉZVÉDELEM
5-ös kötésű, erős szakítás- és kopásállóságú szürke nylon / spandex • ököl-
csontig fekete szellőző mikrohabosított nitrillel mártott • szellőző kézhát, 
gumírozott mandzsetta • könnyű, kiemelten komfortos, teljesen kézre simu-
ló formai kialakítás, tenyerén és a kézháton is egyaránt biztosított szellőzés-
sel • Öko-Tex® minősítés • széles méretszortiment

MÉRET:  
MO3636: 9-10 (36 cm hosszú)  
MO3640: 10 (40 cm hosszú)  
CSOMAGOLÁS: 100/10 
EU szabvány: 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

MÉRET: 6, 7, 8, 9, 10 és 11-es  
CSOMAGOLÁS: 100/10  
EU szabvány: EN420,  
EN388:2016 4131x

MÉRET: 9 és 10-es  
EU szabvány: EN388: 2016+A1:2018 2121x

MO4355

MO3636 MO3640
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EUROLITE 15N606D VÉDŐKESZTYŰ 
KÉZVÉDELEM
15-ös kötésű, erős szakítás- és kopásállóságú szürke nylon / spandex • 
ökölcsontig fekete szellőző mikrohabosított nitrillel mártott, tenyerén 
csúszásbiztos pettyekkel • szellőző kézhát, gumírozott mandzsetta • köny-
nyű, kiemelten komfortos, teljesen kézre simuló formai kialakítás, tenye-
rén és a kézháton is biztosított szellőzéssel • Öko-Tex® minősítés • széles  
méretszortiment

EURO-ONE PÚDERMENTES  
NITRIL KESZTYŰ 
KÉZVÉDELEM
kék nitril egyszer használatos kesztyű • púdermentes , nem steril • vastag-
sága: 0,06 mm, hossza: 240 mm • szegett mandzsetta • jó fogásbiztosság • 
komfort és rugalmasság • mechanikai szilárdság • megfelelő élelmiszerrel 
történő munkákhoz • folyadékálló

EUROLITE 15N600D VÉDŐKESZTYŰ 
KÉZVÉDELEM
szürke, 15-ös kötésű poliamid alapkesztyű • tenyerén mikrohabosított nitril 
mártással PVC pettyezéssel • gumírozott kötött csukló • szellőző képesség  
• Oeko-tex minősítés • kiváló tapadás, pettyezett tenyér • második bőr ér-
zet • fogásbiztosság • megnövelt élettartam (poliamid alapanyag)

Alkalmas minden finom munkához: autószerelés, fémgyártás, precíziós 
munkák, összeszerelő munkák, ipari karbantartás vagy egyéb agráripari 
munkák.

MÉRET: 6, 7, 8, 9, 10 és 11-es 
CSOMAGOLÁS: 100/10 
EU szabvány: EN420,  
EN388:2016 4131x

MÉRET: 8-10-es 
CSOMAGOLÁS: 100 db/doboz 
EU szabvány: EN ISO 21420:2020,  
EN ISO 374-5:2016, EN374-1:2016

MÉRET: 9,10-es 
CSOMAGOLÁS:  
Egyesével csomagolt 
EU szabvány: EN420:2003 + A1:2009 
EN388: 2016+A1:2018 4131x

1NIDG

1NITL35

1NIDP00

SZERELŐKESZTYŰ
KÉZVÉDELEM
erős szakítás- és kopásállóságú, vágásbiztos, 13-as kötésű, fehér multi-
szálas kesztyű • 13-as kötésű, multiszálas (HDPA), poliészter és elasztán 
alapanyagú • maximális szakítás- és kopásállóságú, C színtű TDM vágás-
biztosságú • tenyéren fehér kopásálló poliuretánnal mártott • rugalmas 
mandzsetta, szellőző kézhát

MOVE (S3 SRA)
LÁBVÉDELEM
Sportos kinézetű S3-as biztonsági védőcipő • EVA talp + mikroszálas 
anyag + alumínium lábujjvédelem egy cipőben! • fekete mikroszálas fel-
sőrész szellőző és vízálló betéttel • nedvszívó, gyorsan száradó, lélegző 
hálós kialakítású belső bélés • könnyű alumínium lábujjvédő • flexibilis, 
fémmentes, átszúrás elleni kompozit talplemez • olajálló, antisztatikus, 
EVA + kaucsuk gumi talp, és ütődéselnyelő sarok • kivehető, antisztatikus, 
izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét, komfortos textil felülettel • sziva-
csos szártető, párnázott nyelv, sarkánál fényvisszaverő díszcsík

TOPAZ VÉDŐBAKANCS (S3 HRO SRC)
LÁBVÉDELEM
barna, vízlepergető és szellőző színbőr felsőrész • nedvszívó, gyorsan szá-
radó, lélegző belső bélés • könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK) • 
flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez • olajálló, antisztatikus, 
kétrétegű, 300°C-ig hőálló (HRO) PU/gumi talp, ütődéselnyelő sarok • 
emelt szintű SRC csúszásmentesség • megerősített TPU saroktámasz, 
és PU orrborítás • kivehető, antisztatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő 
talpbetét, komfortos textil felülettel • szivacsos szártető, párnázott béka-
nyelv • teljesen fémmentes védőlábbeli

MÉRET: 7, 8, 9 és 10-es 
CSOMAGOLÁS: 144/12 
EU szabvány: EN388:2016 4342C

MÉRET: 38 – 47 
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345

MÉRET: 38 – 47 
EU szabvány: EN ISO 20344,  
EN ISO 20345

MO6810

9MOVL

9TOPH
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ONYX S1P SRC ESD VÉDŐCIPŐ 
LÁBVÉDELEM
kiválóan szellőző hálós felsőrész ergonomikus gyorsfűző rendszerrel • an-
tisztatikus, olajálló, emelt szinten SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű PU 
talp • kompozit lábujjvédő és textil talplemez, energiaelnyelő sarok, telje-
sen fémmentes • nedvességszívó, szellőző nemszőtt 3D hálós bélés • kive-
hető, kényelmes, perforált légáteresztő EVA talpbetét • elektrosztatikus 
ESD tulajdonság

ROCKET S3 HRO WR SRC VÉDŐBAKANCS 
LÁBVÉDELEM
ekete teljes színbőr felsőrész vízálló membránnal • kompozit lábujjvédő és 
flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni textil talplemez • lélegző, nedvszívó 
és gyorsan száradó 3D hálós belső bélés • szivacsos szártető és nyelv és 
fém fűzővezetők • kivehető és szellőző perforált EVA talpbetét kényelmes 
szilikon betétekkel • antisztatikus, SRC csúszásbiztosságú, emelt kopásál-
lósággal rendelkező, kétrétegű hőálló PU/nitril gumi talp, energiaelnyelő 
sarok • sárlepergető talpmintázat speciális kialakításának köszönhetően: 
kiváló tapadás egyenetlen felületen, létrán • megerősített saroktámasz 
és plusz orrborítás

STONE S3 SRC VÉDŐBAKANCS 
LÁBVÉDELEM
barna vízlepergető, teljes szín bivalybőr felsőrész • kompozit lábujjvédő és 
flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni textil talplemez • lélegző, nedvszívó 
és gyorsan száradó hálós belső bélés • szivacsos szártető és nyelv és fém 
fűzővezetők • antisztatikus, SRC csúszásbiztosságú, emelt kopásállóság-
gal rendelkező, kétrétegű PU/TPU talp, energiaelnyelő sarok • megerő-
sített saroktámasz és plusz orrborítás, folyadékok, mechanikai hatások 
elleni kiegészítő védelemhez • a magas járótalpmintázat segíti a tapadást 
még a nagyon durva felületű padozaton is

TOPAZ VÉDŐFÉLCIPŐ (S3 HRO SRC)
LÁBVÉDELEM
barna, vízlepergető és szellőző színbőr felsőrész • nedvszívó, gyorsan szá-
radó, lélegző belső bélés • könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK) • 
flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez • olajálló, antisztatikus, 
kétrétegű, 300°C-ig hőálló (HRO) PU/gumi talp, ütődéselnyelő sarok • 
emelt szintű SRC csúszásmentesség • megerősített TPU saroktámasz, 
és PU orrborítás • kivehető, antisztatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő 
talpbetét, komfortos textil felülettel • szivacsos szártető, párnázott béka-
nyelv • teljesen fémmentes védőlábbeli

DUNLOP® DEE RÖVIDSZÁRÚ PVC CSIZMA
LÁBVÉDELEM
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

DUNLOP® PRICEMASTOR NITRIL CSIZMA
LÁBVÉDELEM
fehér PVC csizma, PVC talppal, élelmiszeripari, egészségügyi felhaszná-
lásra • vegyszerek, ásványi-, állati-, növényi eredetű zsírok és olajok, vér, 
fertőtlenítőszerek által okozott ártalmak elleni védelem • csúszásbiztos, 
hajlékony talp, energiaelnyelő sarok • -20°C-ig használható, csizmabélés-
sel téliesíthető

MÉRET: 38 – 47 
EU szabvány: EN ISO 20344,  
EN ISO 20345

MÉRET: 38 – 47

MÉRET: 35 – 48

MÉRET: 38 – 47 
EU szabvány: EN ISO 20345 :2011 S1P SRC

MÉRET: 38 – 47 
EU szabvány: EN ISO 20345:2011  
S3 HRO WR SRC

MÉRET: 35 – 48 
EU szabvány: EN ISO 20345:2011  
S3 SRC

9ONY18

9ROCK10

9STH37

9TOPL

GAND953

GAND956
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SNIPER ELITE MELLÉNY 
MUNKARUHÁZAT
egyenes szabású, cipzáros mellény állítható aljrésszel • két oldal, három 
rávarrt-, két cipzáros- és egy hosszú, hátsó tároló zseb

SNIPER ELITE DERÉKNADRÁG 
MUNKARUHÁZAT
két oldal-, két zárható rátétes-, három szerszám-, egy telefon- és két zár-
ható farzseb • övbújtatók, biztonsági varrás az ülepen, tépőzárral állítha-
tó bokarész • dupla térdeplőtasak, rendelhető térdvédővel (8KNEE)

8SNIG

8SNIP

FLUORITE (S1P SRC)
LÁBVÉDELEM
varrásmentes, szellőző hálós poliészter thermoplasztik poliuretán (KPU) 
felsőrész • szellőző hálós poliészter bélés • olaj-, és hőálló nitrilgumi talp, 
mely csúszásbiztos acél felületen és kerámia padozaton • textil és perfo-
rált EVA talpbetét • energiaelnyelő sarok • kompozit orrmerevítő • textil 
átszúrás elleni talplemez

ORCKA SOFTSHELL PULÓVER
SZEZONOS RUHÁZAT
vízálló és légáteresztő: laminált membránnal rendelkező pulóver • kénye-
lem és puhaság: kívül dzsörzé, belül mikroplüss bélés • magas cipzáras 
gallér + fényvisszaverő borítás a cipzáron • kontrasztos színű rugalmas 
bordázott derékpánt és mandzsetta • oxford megerősítések a könyökré-
szen • fényvisszaverő Coverguard logó a hátán • szitázható 

KERTI PVC PAPUCS
LÁBVÉDELEM
zöld PVC papucs • csúszásbiztos talp • ellenáll víznek, savaknak, lúgok-
nak, fertőtlenítőszereknek

MÉRET: 39 – 47 
EU szabvány: EN ISO 20345 : 2011

MÉRET: S – 3XL

MÉRET: 35/36 – 47/48

9FLU160

5ORC550

9GANLEU10

MÉRET: S , 3XL 
EU szabvány: EN340

MÉRET: M – 3XL 
EU szabvány: EN340
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SNIPER ELITE SHORT 
MUNKARUHÁZAT
két rátétes nagy-, két oldal-, egy telefon-, két szerszámtartó-, és két zár-
ható farzsebbel • bermudanadrág a derékpántnál csatos övszalaggal

SNIPER ELITE KABÁT 
MUNKARUHÁZAT
dzsekifazonú kabát rejtett húzózárral, állítható mandzsettával • két ol-
dal-, három, bőségráncos rávarrt-, egy telefon-, két cipzáros-, egy kabá-
tujj- és egy hosszú tároló zseb a deréknál • állig érő húzózár, szennyeződé-
sektől védő, tépőzáras cipzárfedővel

8SNIS

8SNIV8SNIB

SNIPER ELITE KERTÉSZNADRÁG
MUNKARUHÁZAT
csatokkal állítható vállpánt, oldalgombos gumizott derék • két bőségrán-
cos oldal-, két nagy rátétes-, két szerszámtartó-, két zárható far- és mell-
zseb • dupla térdfolt és térdeplőtasak, rendelhető térdvédővel (8KNEE) • 
tépőzárral állítható bokarész

MÉRET: S – XL 
EU szabvány: EN 340

MÉRET: S – 3XL 
EU szabvány: EN 340

MÉRET: S – 3XL 
EU szabvány: EN340

-10%

-10% -10%

OROSI MELLÉNY 
MUNKARUHÁZAT
240 g/m2 vastag, 35% pamut + 65% poliészter kevertszálas ripstop (to-
vábbszakadás biztos) alapanyag • kopásálló Oxford PES betétekkel meg-
erősített erősebben igénybe vett területek: oldalrész, zsebeknél • egyenes 
szabású, modern formai kialakítású bikolor mellény, szerelők számára 
kifejlesztve • állig érő húzózár, magas gallérral, hálós béléssel • elaszti-
kus zsinórral állítható derékrész • egy cipzáras felső zseb • egy tépőzáras 
fedett felső zseb + több rekesz • két tépőzáras fedett oldalzseb • bebújós 
függőleges nyílású oldalzseb

5ORV010 5ORV020

-10%
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MÉRET: 5ORV010 (S, M, XL – 4XL), 5ORV020 (S – 4XL)

5O
R

V
0

10

5O
R

V
0

20



— 6 —

5O
R

J
0

10

5O
R

J
0

20

OROSI DERÉKNADRÁG 
MUNKARUHÁZAT
240 g/m2 vastag, 35% pamut + 65% poliészter kevertszálas ripstop  
(továbbszakadás biztos) alapanyag • kopásálló Oxford 600D PES beté-
tekkel megerősített erősebben igénybe vett területek: térd, zsebek körüli 
részek stb. • regular szabású, modern formai kialakítás, szerelők számára 
kifejlesztve • övbújtatók, biztonsági tripla varrás és megemelt hátrész • 
gombbal és cipzárral záródó, gumírozott derék • kopásálló Oxford térd-
folt bőségránccal és tépőzáras térdeplőtasak, rendelhető térdvédővel 
(8KNEE) • a száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség • két rávarrt oldalzseb 
• két fedett farzseb • egy cargo zseb több rekesszel • egy dupla rekeszes 
vonalzó zseb kalapácstartó hurok

5ORP010 5ORP020

-10%
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MÉRET: S – 4XL

OROSI KABÁT 
MUNKARUHÁZAT
240 g/m2 vastag, 35% pamut + 65% poliészter kevertszálas ripstop (to-
vábbszakadás biztos) alapanyag • kopásálló Oxford PES betétekkel meg-
erősített erősebben igénybe vett területek: vállak, zsebek körüli részek 
• egyenes szabású, modern dzsekifazonú bikolor munkakabát, szerelők 
számára kifejlesztve • állig érő húzózár, szennyeződésektől védő, patentos 
cipzárfedővel, magas gallérral • patenttal állítható mandzsetta és derék-
rész • bőségránc a könyöknél • egy cipzáras felső zseb • egy tépőzáras 
fedett felső zseb • két tépőzáras fedett oldalzseb • bebújós függőleges 
nyílású oldalzseb

5ORJ010 5ORJ020

MÉRET: S – 4XL 
EU szabvány: EN 340
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-10%

RITTO CIPZÁROS POLÁR FELSŐ 
JÓLLÁTHATÓSÁGI VÉDŐESZKÖZ
ritto cipzáras polár felső hi-víz sárga színben • álló gallér végéig érő cip-
zár állvédővel • elasztikus mandzsetta • rugalmas húzózsinórral állítható 
aljrész • 2 cipzáras alsó zseb • 1 cipzáras mellzseb • 2 belső zseb • 5 cm 
széles rávarrt fényvisszaverő csíkok – mikrogyöngyös technológia -  
2 – 2 az ujjakon és 2 a testen • 25 alkalommal mosható

KÉTRÉSZES ORKÁNRUHA 
ESŐRUHÁZAT
poliészterre mártott lágy, rugalmas PVC • 0,18 mm vastag, varrott plusz 
hegesztett • kétrészes ruha (kabát+nadrág) • vízhatlan szellőzőnyílás a 
háton, gallérba rejthető kapucni • vékony, nagy szakítószilárdságú víz- és 
szélálló anyag • hidegállóság: -20°C • zsebek: két külső • gumírozott man-
dzsetta és patentos bokarés

5RIT160

MO50500 MO50520

MÉRET: S – 4XL 
EU szabvány: EN ISO 20471 CL2

MÉRET: MO50500 (S – 3XL), MO50520 (S, M, 3XL) 
EU szabvány: EN ISO 13688:2013

-5%

-5%

Ú
J

!

M
O

50
50

0

5O
R

P
0

10

5O
R

P
0

20

M
O

50
52

0



— 7 —

FOX CLEAR VÉDŐSZEMÜVEG 
SZEMVÉDELEM
extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható, karcolódás gátló be-
vonattal (AS) és UV védelemmel rendelkező, 2,2 mm vastag víztiszta po-
likarbonát lencse • két komponensű (polikarbonát és TPR), piros színű, 
rugalmas és önbeállító szár, széles szellőző felülettel • keskeny formai 
kialakítás, széles oldalvédelemmel • puha és állítható, csúszásbiztos or-
rnyereg • könnyű: 22 g – hosszú ideig viselhető

FOX FÜSTSZÍNŰ VÉDŐSZEMÜVEG 
SZEMVÉDELEM
extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható, karcolódás gátló bevo-
nattal (AS) és UV védelemmel rendelkező, 2,2 mm vastag füstszínű po-
likarbonát lencse • két komponensű (polikarbonát és TPR), piros színű, 
rugalmas és önbeállító szár, széles szellőző felülettel • keskeny formai 
kialakítás, széles oldalvédelemmel • puha és állítható, csúszásbiztos or-
rnyereg • könnyű: 22 g – hosszú ideig viselhető

6FOXC00

6FOXS00

HOSSZÚ ORKÁN KÖPENY 
ESŐRUHÁZAT
poliamidra mártott lágy, rugalmas PVC • 0,18 mm vastag, varrott plusz 
hegesztett • hosszú 120 cm orkánköpeny • vízhatlan szellőzőnyílás a há-
ton, gallérba rejthető kapucni • vékony, nagy szakítószilárdságú víz- és 
szélálló anyag • hidegállóság: -20°C • zsebek: két külső • gumírozott man-
dzsetta és patentos bokarész

MO50600 MO50620

MÉRET: MO50600 (M – 3XL), MO50620 (S – 3XL) 
EU szabvány: EN ISO 13688:2013

-5%
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EU szabvány: EN 166:2001, EN 170:2003 – 2C-1,2 1FT

EU szabvány: EN 166:2001, EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 5-3,1 1FT
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PANTHER VÉDŐSZEMÜVEGEK 
SZEMVÉDELEM
extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható, karcolódás gátló bevo-
nattal (AS) és UV védelemmel rendelkező, 1,6 mm vastag víztiszta polikar-
bonát lencse • több komponensű (SBC kopolimer és TPR), kék és szürke, 
állítható dőlésszögű, alakvisszanyerő memória szár • precíz és optimális 
illeszkedés minden fejformához • fémmentes termék – elektromos környe-
zetben is • puha és állítható, csúszásbiztos orrnyereg • könnyű: 22 g – hosz-
szú ideig viselhető

6PANC00 6PANS00 6PANY00

EU szabvány: EN 166:2001, EN 170:2003 – 2C-1,2 1FT

EU szabvány: EN 166:2001, EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 5-3,1 1FT

EU szabvány: EN 166:2001, EN 170:2003 – 2C-1,2 1FT

PANTHER VÍZTISZTA VÉDŐSZEMÜVEG (6PANC00)

PANTHER SMOKE VÉDŐSZEMÜVEG (6PANS00)

PANTHER YELLOW VÉDŐSZEMÜVEG (6PANY00)
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-10%

-10%

-10%

víztiszta polikarbonát lencse

füstszínű polikarbonát lencse

sárga polikarbonát lencse
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TIGER-FIRST VÉDŐSZEMÜVEGEK 
SZEMVÉDELEM
extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható, víztiszta, karcolódás 
gátló bevonattal (AS) és UV védelemmel rendelkező, 1,6 mm vastag po-
likarbonát lencse • Airflex hajlékony és rugalmas szürke szárak • precíz 
és optimális illeszkedés minden fejformához • puha állítható orrnyereg • 
nagyon könnyű: 17 g – hosszú ideig viselhető

HOMLOKPÁNT 
FEJVÉDELEM
3 pozíciós állítási lehetőség, ötpontos illeszkedés az arcvédők számára 
• fej vonalát követő védőívelés, izzadságszalag • a fejbőség és boltozati 
magasság mérete szabályozható • víztiszta vagy sötét színű polikarbonát 
Visor látómezővel vagy fémrácsos Visogrill arcvédővel kombinálható

SISAKPÁNT 
FEJVÉDELEM
3 pozíciós állítási lehetőség, ötpontos illeszkedés az arcvédők számára • 
rugós hátsó részével bármilyen szabványos sisakra szerelhető • víztiszta 
vagy sötét színű polikarbonát Visor látómezővel vagy fémrácsos Visogrill 
arcvédővel kombinálható

TIGER-MEDIUM VÉDŐSZEMÜVEGEK 
SZEMVÉDELEM

TIGER-HIGH CLEAR VÉDŐSZEMÜVEG 
SZEMVÉDELEM
extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható, karc- (K)  
és, páramentes (N), UV védelemmel rendelkező, 1,6 mm vastag polikar-
bonát 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 alap-
anyagú speciális szemöldökvédő • precíz és optimális illeszkedés minden 
fejformához • nagyon könnyű: 22 g – hosszú ideig viselhető

TIGER-HIGH IN/OUT VÉDŐSZEMÜVEG 
SZEMVÉDELEM

TIGER-HIGH SMOKE VÉDŐSZEMÜVEG 
SZEMVÉDELEM

6TIFC00

MO60700

MO60705

6TIMC00 6TIMS00

6TIHC00

6TIHI00

6TIHS006TIFS00

EU szabvány: EN 166:2001, EN 170:2003 - 2C-1,2 1FT

EU szabvány: EN 166:2001, EN 170:2003 - 2C-1,2 1FTKN

EU szabvány: EN 166:2001, EN 170:2003 – 5C-1.7 1FTK
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-10%

-10%

-10%

EU szabvány: EN 166:2001,  
EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001 5-3,1 1FTKN
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TIGER-MEDIUM CLEAR VÉDŐSZEMÜVEG (6TIMC00)

TIGER-MEDIUM SMOKE VÉDŐSZEMÜVEG (6TIMS00)

Ú
J

!
Ú

J
!

-10%

-10%

füstszínű

EU szabvány: EN 166:2001, EN 170:2003 - 2C-1,2 1FTN

EU szabvány: EN 166:2001, EN 172:1994 +A1:2000+A2:2001 5-3,1 1FTN

TIGER FIRST CLEAR VÉDŐSZEMÜVEG (6TIFC00)

TIGER FIRST SMOKE VÉDŐSZEMÜVEG (6TIFS00)

Ú
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-10%

-10%
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POLIKARBONÁT ARCVÉDŐ  
HOMLOKPÁNTTAL 
FEJVÉDELEM
PVC/polietilén alapanyagú állítható homlokpánt • a fejbőség és a bolto-
zati magasság mérete szabályozható • 1 mm vastag és 300 x 195 mm víz-
tiszta polikarbonát arcvédővel • többpontos illeszkedés a homlokpánthoz 
• súlya: 215 g • szilárd részecskék mechanikai hatása és fröccsenő folya-
dékok elleni védelem • Alkalmazási területek: ipar, egészségügy, korházak

EASY TO FIT FÜLDUGÓ 
HALLÁSVÉDELEM
SNR: 23 dB • extra kényelmes • könnyen és higiénikusan felhelyezhető • fe-
kete ABS szár segítségével • szorosan illeszkedik a hallójáratban • zsinóros 
és zsinór nélküli változat • fültok alatt is használható • egyszerhasználatos 
sárga PU hab • anatómiai kialakítás • 1 dobozban 50 pár van és 20 doboz 
van egy kartonban

EURMASK DUE FÉLÁLARC 
LÉGZÉSVÉDELEM
puha, bőrbarát polikloropén gumi anyagból • csavarmenetes csatlakozá-
sú, elforgatható szűrőbetéttartó, melynek segítségével szabályozható a 
látótér szöge is • állítható gumipánt biztonsági rögzítővel és hátsó fejko-
sárral • DUE (22102): iker belégző-, egy kilégzőszelep, két Eurfilter szűrőbe-
téttel használható • súly: 120 g

VISOGRILL ARCVÉDŐ ROSTÉLY 
FEJVÉDELEM
sűrű fém szitaszövet, kontakt hő elleni kiegészítő védelem

VISOR LÁTÓMEZŐ 
FEJVÉDELEM
1 mm vastag, víztiszta vagy füstszínű polikarbonát kétoldali védőfóliával 
• ötpontos illeszkedés a homlok- (60700) és sisakpánthoz (60705, 60707, 
GAN65755)

6VIS00

6FITC00

MO22102

6FITU00

MO60720

MO60710 MO60711

EU szabvány: EN166

EU szabvány: EN166

EU szabvány: EN 352-2:2002

EU szabvány: EN140

MO60710: 430×195 mm víztiszta látómező
MO60711: 430×195 mm víztiszta látómező fém kerettel

6FITC00: zsinór nélküli változat
6FITU00: zsinóros változat

-10%

-10%

-5%

-10%

-10%
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A1P2 SZŰRŐ/SZERVESGÁZ ÉS POR 
LÉGZÉSVÉDELEM
Eurfilter szűrőbetétek Eurmask UNO, Eurmask DUE, álarcokhoz • A1P2R 
65 °C-nál magasabb forrpontú oldószerek, szerves gázok, gőzök (kivéve 
CO) és mérsékelten veszélyes szilárd részecskék ellen • kapacitás: 220 m3  
• súly: 73 g

MO22130

EU szabvány: EN143, EN14387

-5%

Ú
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FFP3SL NR D SZELEPES  
CSÉSZE FORMÁJÚ PORMASZK 
LÉGZÉSVÉDELEM
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 lég-
zési ellenállás megtartása mellett garantálva az eltömődés nélküli, hosz-
szabb idejű használhatóságot • kónusz forma, alumínium orrcsipesz, ké-
nyelmes 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 • fel-
helyezés állítható, rugalmas pántokkal • névleges védelmi tényező: 50 EH

MO23306

SÚLY: 18 g  
CSOMAGOLÁS: 60/5 
EU szabvány: EN149:2001 + A1:2009

-20%
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ÜTÉSBIZTOS  BASEBALL SAPKA 
FEJVÉDELEM
a fej beütődésének veszélye ellen védő baseball sapka, mely nem helyet-
tesíti az ipari védősisakot (leeső tárgyak ellen nem véd) • rendkívül köny-
nyű, jól szellőző fejvédő • belsejében nagy szilárdságú, rugalmas ABS héj 
található • külső része 100% pamut (a fluo változatoknál 65% poliészter, 
35% pamut)

OPUS ÉPÍTÉSI SISAK 
FEJVÉDELEM
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 • meg-
fordítva is hordható ott, ahol fontos a fölfelé való látótér (szűk helyen, 
mászás, állványozás közben), mivel bélése 180°-kal elfordítható • cserél-
hető higiénikus izzadságszalag (65151) • -20°C és +50°C között használ-
ható • véd fémolvadékok fröccsenése ellen (MM) • hallásvédőkkel, arcvé-
dőkkel, téli béléssel (GAN65159), bevizsgált, 2 ponton rögzített sisakszíjjal 
(65150) szerelvényezhető

MAX300 SISAKRA SZERELHETŐ FÜLTOK 
HALLÁSVÉDELEM
rugalmas, erősített, fekete és fluo sárga ABS sisakra szerelhető fültok • 
kényelmes, fekete bőrérzetű PVC párnázott belső • poliamid adapter ál-
lítható POM (polioximetilén) karral • mindegyik Coverguard sisakhoz al-
kalmazható (Albatros, GP3000 (Goeland), Classic Opus) • magas védelmi 
képesség – SNR: 30 dB • fémmentes – elektrosztatikus környezetben is 
használható • nagyon könnyű: 301 g • darabonként külön csomagolva

MAX340 FÜLTOK 
HALLÁSVÉDELEM
rugalmas, erősített, fekete és fluo sárga ABS fültok • állítható, rozsdamen-
tes 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 • darabonként külön csoma-
golva

MAX700 FÜLTOK 
HALLÁSÉDELEM
rugalmas, erősített, fekete és fluo sárga ABS fültok • állítható, párnázott 
PVC fejpánt, illetve egy plusz szövet érzetű kiegészítő elasztikus fejpánt 
– lehetőség a sisakkal történő együtt hordásra • kényelmes, fekete bő-
rérzetű PVC párnázott belső • állítható fejbőség és boltozati magasság • 
magas védelmi képesség – SNR: 32 dB • extra könnyű: 236 g • darabonként 
külön csomagolva

FFP2 NR SZELEPES  
CSÉSZE FORMÁJÚ MASZK 
LÉGZÉSVÉDELEM
nemszőtt polipropilén és poliészter alapanyag • elektrosztatikus szűrőkö-
zeg • Kilégző szelep – csökkenti a hő és nedvesség képződését • állítha-
tó orrcsipesz és kényelmes orrész • latex mentes pántok • kiváló ár-érték 
arány • nincs dolomit teszt – de a használati ideje ennek is egy műszak • 
színkódos a védelmi képesség • névleges védelmi tényező: 12 EH • gyenge 
mérgek és mérsékelten veszélyes szilárd és folyékony részecskék ellen.

57300

MO65100

6MX3000

6MX3400

6MX7000

6RES120

SZÍNVÁLASZTÉK: 57300 (kék), 57302 (zöld), 57305 (piros), 57306 (fekete) 
CSOMAGOLÁS: 60 db 
EU szabvány: EN812

SZÍNVÁLASZTÉK: 65100 (fehér), 65101 (kék), 65102 (zöld), 65103 (sárga), 
65104 (narancs), 65105 (piros) 
SÚLY: 370 g
CSOMAGOLÁS: 24 db 
EU szabvány: EN397

EU szabvány: EN 352-1:2002 – III. kategóriás

EU szabvány: EN 352-1:2002 – III. kategóriás

EU szabvány: EN 352-1:2002 – III. kategóriás

EU szabvány: EN 149:2001+A1:2009 FFP2
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COVERPRO 5S10 OVERÁL 
EGYSZER HASZNÁLATOS  
VÉDŐRUHÁZAT
három rétegű, kapucnis könnyű (50 g/m2) SMS 
polipropilén overall • porok, folyadékperme-
tek, fröccsenő vegyszerek, továbbá radioaktív 
szennyeződésű részecskék elleni védelem, an-
tisztatikus tulajdonság • gumizott derék-, arc-, 
csukló- és bokarész, védőhajtókával ellátott 
cipzár • III. védelmi kategória, 5. és 6. típus

3M FFP2 NR D 
LÉGZÉSVÉDELEM
véd mérsékelten veszélyes szilárd és nem illé-
kony, folyékony aeroszol részecskék ellen az 
egészségügyi határérték 12-szereséig • konvex 
alakú, törésbiztos poliészter test, polipropilén 
közszűrővel • elasztomer ikerpántok, poliuretán 
hab orr-rész

COVERPRO 5M20 OVERÁL 
EGYSZER HASZNÁLATOS  
VÉDŐRUHÁZAT
fehér színű, mikroporózus filmréteggel bevont, 
kapucnis, 55 g/m2 vastag, nagy szakítószilár-
dságú, szellőző és szilikon mentes polipropilén 
overall • antisztatikus tulajdonsággal • önta-
padós védőhajtókákkal, hüvelykujjra és a talpra 
húzható gumipánt • III. védelmi kategória, 5. és 
6. típus

COVERCHEM 3X60 OVERÁL 
EGYSZER HASZNÁLATOS  
VÉDŐRUHÁZAT
sárga színű polietilén filmréteggel bevont, 90 
g/m2 vastag, polipropilén overall 3 részes ka-
pucnival • véd porok, folyadékpermetek, nagy 
nyomású folyadéksugár és vegyszerek, illetve 
biológiai kockázatok és radioaktív szennyező-
désű részecskék ellen, kiváló antisztatikus tu-
lajdonsággal • sárga színű biztonsági szalaggal 
fedett, leragasztott varratok • öntapadós védő-
hajtókákkal • hüvelykujjra és a talpra húzható 
gumipánt • III. védelmi kategória, 3b, 4b, 5b. és 
6b. típus

MO43100
8810 8822

MO44305

MO44805

CSOMAGOLÁS: 25 db 
MÉRET: M – 3XL 
EU szabvány: Cat. III., EN13034:2005 +A1:2009 
Type 6, EN13982-1:2004 +A1:2010 Type 5,  
1073-2:2002 Class 2,EN 1149-5:2008

SÚLY: 8 g 
CSOMAGOLÁS: 240/20 
EU szabvány: EN149:2001 +A1:2009

SÚLY: 13 g 
CSOMAGOLÁS: 240/10 
EU szabvány: EN149:2001 +A1:2009

CSOMAGOLÁS: 25 db 
MÉRET: S – 3XL 
EU szabvány: Cat. III., EN13034 :2005 +A1:2009 
Type 6, EN13982-1:2004 +A1:2010 Type 5,  
EN 1149-5:2008

CSOMAGOLÁS: 100/20 
EU szabvány: EN166, EN170

CSOMAGOLÁS: 100/20 
EU szabvány: EN 166, EN 170 és EN 172

CSOMAGOLÁS: 25 db 
MÉRET: M – 3XL 
EU szabvány: Cat. III., EN ISO 13688:2013, 
EN14605:2005 + A1:2009, EN13034:2005 
+A1:2009 Type 6B, EN13982-1:2004 +A1:2010 
Type 5B, EN 1149-5:2008, 1073-2:2002 Class 3, 
EN14126:2003

-5% -2%
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8810: szelep nélküli változat, alumínium  
orrcsipesszel

8822: egyedi 3M Cool Flow kilégzőszelep, acél 
orrcsipesz, kényelmes védelem forró és párás 
viszonyok között is

88
10

88
22

3M TORA 
SZEMVÉDELEM
KERET ÉS SZÁR szár: hallásvédőkhöz könnyen illeszkedő polikarbonát • 
LENCSE: karc- és páramentes, kis súlyú (22 g) polikarbonát • OLDALVÉDŐ: 
egybeépített • sárga FT lencse (2-1,2-es)

EU szabvány: EN166, EN170

-2%

71501

3M SOLUS 2000 
SZEMVÉDELEM
KERET: könnyű, félig perem nélküli polikarbonát keret, puha TPR orrnye-
reggel • SZÁR: rugalmas és állítható racsnis TPR szár, mely lehetővé teszi 
a pontosabb illeszkedést az arc vonalához • LENCSE: minősített karc- és 
3M™ Scotchgard™ páramentes polikarbonát, ívelt kialakítás egybeépített 
oldalvédővel • a kivehető EVA habbetét véd a poroktól, illetve növeli kom-
fortérzetet  • kék/szürke szár, víztiszta karcmentes lencse, extrém hőmér-
sékleti körülményekhez is (2C-1.2 3M 1 FT K)

3M SECUREFIT SF 200 
SZEMVÉDELEM
SZÁR: polikarbonát, fix hosszúságú, önbeálló biztonságos illeszkedés, 
egyenletes nyomáselosztás • LENCSE: extrém hőmérsékleti viszonyok közt 
is használható polikarbonát, ívelt lencse • extra könnyű: 18 g • sárga szár és 
karc-(AS) és páramentes (AF) lencse (2C-1,2 1 FT)

-2%

-2%

S2001

SF203
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VÉDŐFELSZERELÉS  KERTÉSZ ÉS TÁJÉPÍTŐ 
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA

KÜLTÉRRE

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ AJÁNLATUNK  
A SZAKMA IGÉNYEIRE SZABVA

VÉDŐSISAK
Fej beütés elleni védelmeARCVÉDŐ

Védelem a felütődő kavicsok,  
por ellen

FÜLVÉDŐ TOK
Magas védelmi képesség: SNR 30 dB

MUNKÁSNADRÁG
Tartós és kényelmes

SOFTSHELL DZSEKI
Véd a hideg ellen

VÉDŐKESZTYŰ
Gépek kezeléséhez és intenzív 
munkához

VÉDŐBAKANCS S3 SRC WR HRO
A maximális védelem érdekében

• 6 ponton felfüggesztett, állítható 
bőségű sisak

• Hallásvédőkkel, arcvédőkkel,  
téli béléssel használható

• Ipari védősisakokhoz rögzíthető arcvédők 
• 3 pozícióban állítható 
• Korrekciós szemüveg fölött 
is viselhető

• Magasított derékvonal a kényelmes mozgás 
érdekében 
• Zsebek térdvédő betét elhelyezéséhez, tartós 
és kopásálló Oxford anyagból

• Számos COVERGUARD sisakkal  
kompatibilis

• Kényelmes párnázott PVC belső –  
hosszú ideig viselve is kényelmes

• Oxford megerősítés a könyökén

• Vízálló és légáteresztő

• Levehető kapucni

• Megerősített tenyér a gépek biztonságos használatához

• Tépőzáras mandzsettával rögzíthető

• Kiemelt talpmintázat a jobb tapadásért csúszós, vizes felületen és -sarok  
a létrán való támaszkodáshoz

• Vízálló, fémmentes

OPUS – 65100

Baseball sapkák kerti munkákhoz:

További ajánlatunk esős, szeles időre:

60721 + 60706 + 60707

MAX300 sisakra szerelhető  
fültok – MX3000NSI

KAMMO – 5KMP090 

YUKI II  – 5YKY010

EUROSTRONG 930  – MO930

ROCKET – 9ROCK10

PEARL BAKANCS – 9PEAH 
AQUAMARINE BAKANCS – 9AQUA

GAN1LACI 
EUROLITE L900 – 1LACW

Alternatív termékjavaslatok:

További termékek kerti munkához:

A termékeket keresse a Coverguard partner üzletekben!

Az akciós újságban feltüntetett árak ajánlott bruttó fogyasztói árak.  
A javasolt árszint alkalmazása a disztribútor partnerek jogkörébe  
tartozik, a Ganteline Coverguard ilyen irányú felelősséget nem vállal.

www.ganteline.hu/hu/hol-kaphato

BEÜTŐDÉS ELLENI FEJVÉDŐS PAMUT 
BASEBALL SAPKA – 6CMM010NSI
ÜTÉSBIZTOS SAPKA – 57300

HOTARU SOFTSHELL DZSEKI – 5HOT010
ORCKA SOFTSHELL PULÓVER – 5ORC550


