
teljes testhevederzet munkahelyzet-beállító derékövvel • alkalmazható
leesés ellen védő és munkahelyzet-beállító rendszerek részeként • az ál-
lítható mellpánt és a combhevederek különböző színűek • 44 mm széles
poliészter hevederszalagok • 2 bekötési pont: 1 hátsó fém D-gyűrű és 2 
mellső hurok • állítható, hátul párnázott mun-
kahelyzet-beállító deréköv két bekötési pont-
tal és szerszámtartó gyűrűkkel • hagyományos 
csatokkal, műanyag tartógyűrűk • univerzális 
méret • nagyon könnyű – 1480 g • terhelhe-
tősége: 140 kg • > 15 kN - szakítószilárdsága • 
élettartama: 10 év • akasztható, egyenkénti 
csomagolás

 
EU szabvány: EN 361:2002, EN 358:2018 

arra tervezték, hogy a felhasználót - mozgásának korlátozásával - meg-
akadályozza abban, hogy elérje azt a területet, ahol fennállhat a lezu-
hanás veszélye • a munkaterületet korlátozó rendszer csatlakozó eleme
• 11 mm átmérőjű körszövött kötél • mindkét végén kötélszemmel • 1 csa-
varmenetes acél karabiner és egy 50 mm-es acél kampó • hossza: 1,5 m ,
terhelhetősége: 100 kg • > 22 kN - szakítószilárdsága • élettartama: 10 év

 
CSOMAGOLÁS: akasztható egyenkénti csomagolás 
EU szabvány: EN 354:2010

A nyomdai vagy szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk.

5 mm széles poliamid alapanyagú állítható váll- és combhevederek • a
vállhevederek helyzetét csattal rögzítő, 20 mm széles mellheveder • kom-
fortos fenékheveder beülős munkavégzéshez • két mellső hevederhurkos,
egy hátsó fémcsatos felfüggesztési pont • hátsó bekötéshez csatlakozó
plusz hosszabbító toldalék • antisztatikus tulajdon-
sággal (EN 1127-1:2007) rendelkező heveder: robba-
násveszélyes környezetben véd az elektrosztatikus 
feltöltődés hatása ellen • XXL-es extra méretben is 
(AP30XXL) • terhelhetősége 15 kN

SÚLY: 1090 g 

EU szabvány: EN361

többfunkciós, ABS alapanyagú fehér sisak magasban végzendő, ipari 
vagy mentési, alpinista munkákhoz • 1000 V váltakozó feszültségű vil- 
lamos vezeték érintése elleni védelem • gyorsbeállítós racsnis, 6 ponton
felfüggesztett textil fejkosár (52-63 cm) • 3 pontos Y állszíj biztonsági 
csattal • a rövid sildnek köszönhető megnövelt látótér • -30 C-os hideg
körülmények között is használható • lehetőség fültok és fejlámpa szerel-
vényezésére

SÚLY: 470 g 

EU szabvány: EN 397, EN 50365

TILIA MUNKATERÜLETET KORLÁTOZÓ 
KÖRSZÖVÖTT KÖTÉL 1,5 M 
LEESÉS ELLENI VÉDŐESZKÖZÖK

POLARIS TESTHEVEDERZET DERÉKÖVVEL 
2 BEKÖTÉSI PONTTAL 
LEESÉS ELLENI VÉDŐESZKÖZÖK

CADO SNAKE HEVEDER HÁTSÓ 
TOLDALÉKKAL,3 PONTOS 
LEESÉS ELLENI VÉDŐESZKÖZÖK

ALTAI PRO LEV SZIGETELŐ VÉDŐSISAK 
ÁLLSZÍJJAL, FEHÉR
LEESÉS ELLENI VÉDŐESZKÖZÖK

júniusi-júliusi

TERMÉKAJÁNLATUNK 
A TETŐFEDŐ ÉS ALPINTECHNIKAI
MUNKÁK SZÁMÁRA

7TILI10

7POLA10

7ALTP40

MOAP30

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

Az ajánlat 2022. június 1-július 31. között, 
a készlet erejéig érvényes.
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Egyéni védőeszközökkel előzze meg a leesést!
Munkaterület korlátozó rendszerek használatával
korlátozhatja a munkavégzők leesésének
kockázatát a veszélyes területeken. A védőeszközök
használatakor mindig előnyt élveznek a fixen
kiépített rendszerek az ideiglenes rendszerekkel
szemben és az egyéni védőeszközök a kollektív
védőeszközökkel szemben.

Ha lehet, inkább a földön, sokkal biztonságosabb
körülmények között végezze a munkáját, akár úgy is,
hogy különböző hosszabbító eszközök segítségével
kiválthatja a létrás munkavégzést, vagy éppen úgy,
hogy magát a javítandó tárgyat ereszti le a földre a
magasból. Nagyon fontos, hogy sok esetben
változtatunk kell a munkafolyamaton, hogy el tudjuk
kerülni a veszélyesebb magasban történő munkát. 

Kollektív   védőeszközökkel előzzük meg a leesést -
védőkorlátok, háttámaszos létra vagy mobil
emelőeszköz 
használatával!

Csökkentse az esés nagyságát és súlyos
következményeit egyéni védőeszközök
használatával! Az egyéni zuhanásgátló eszközök –
hevederek, energiaelnyelők és csatlakozók
együttes használata minimalizálja az esés okozta
sérülések mértékét, különösen a testre ható
visszarántó erő okozta traumát. Ezek a
védőeszközök azonban magától a leesés
lehetőségétől nem védenek meg, ha
elkerülhetetlen a magasban történő munka-
végzés. Nélkülözhetetlen a használatuk, ha a
munka nem végezhető el biztonságosabb módon,
például állványzatról vagy emelőkosaras
szerkezetről. Mindig a megfelelő esésteret
biztosító zuhanásgátló rendszert kell kiválasztani,
például sokkal jobb megoldás a közvetlenül a fej
fölött található kikötési pont automata
visszahúzható zuhanásgátlóval, mint a láb
magasságában bekötött energiaelnyelős
kikötőkötél. 

LEESÉS ELLENI VÉDELEM

LÁSSUK A LEESÉS ELLENI VÉDEKEZÉS ALAPELVEIT:

A MAGASBAN VÉGZETT MUNKA ALAPELVEI

Amikor leesés elleni védelemről beszélünk, sokunk képzeletében elsőként egy teljes test-
hevederzetet viselő munkavállaló képe sejlik fel. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa, az 
egyéni védőeszköz a legutolsó azon a listán, ami a magasban történő biztonságos mun-
kavégzéshez nélkülözhetetlen. 

Kerülje a magasban történő munkát

Kollektív felszerelésekkel kerülje el az esést

Egyéni védőeszközök használata a leesés
megelőzésére

 A leesés magasságának és következményeinek
csökkentése egyéni védőeszközök használatával
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• A workshopon a Ganteline Coverguard szerző-
dött partnerei és a velük együtt érkező viszontel-

adó partnereik, vásárlóik vehetnek részt

• Előzetes regisztráció vagy bejelentkezés szüksé-
ges a megfelelő időpont kiválasztásához

• Maximális létszám: 10-12 fő egyszerre

Workshop tartalma
• Elméleti rész

• Gyakorlati rész
 

Részletek

• A workshop ingyenes

• Időtartama: kb. 2 óra

• A végén egy névre szóló oklevelet is átadunk a részt-
vevőknek

A gyakorlati részben az alábbiak kipróbálására van 
lehetőség

• Teljes testhevederzetek szabályos és biztonságos 
felvétele

• Automata visszahúzható zuhanásgátló használata, 
kezelése

• A háromlábú mentőállvány használatának megis-

merése

• Rögzített létra biztonságos használata

• Munkaterületet korlátozó felszerelés használata

• Munkahelyzet-beállító és zuhanásgátló felszerelés 
használata

• Ereszkedés

A pálya jellemzői

• Összesen több, mint 5 tonna acél van a szerkezetben

• 6,5 méter magas, ami a speciális kötéltechnikai ok-

tatások követelménye

• Egyidejűleg maximum 12 fő képzését teszi lehetővé 

a pálya

• Több, mint 30 féle gyakorlat hajtható végre a szer-

kezeten. (Pl. aknába ereszkedés tripoddal, akná-
ba ereszkedés gerendáról, ereszkedés a magasból, 

mászás villanyoszlopra, mászás acélszerkezetre, 
mászás acéloszlopra, vízszintes haladás a magas-

ban, mentés, önmentés, stb.)

• A pálya folyamatosan, a tapasztalatok alapján fej-

lesztés alatt áll.

Ismerkedjen meg a CADO Akadémiával, várjuk Buda- 
örsön személyesen is! Időpont egyeztetésért érdeklőd-
jön a COVERGUARD – CADO egyéni védőeszközöket ér-
tékesítő üzletekben! Keressen viszonteladó partnerüz-
letet itt: https://www.ganteline.hu/hu/hol-kaphato

    A leesés elleni védőeszközök iránti igény egyre nő többek közt a szigorodó előírások-
nak köszönhetően is. 

Partnereink és vállalati ügyfeleik számára lehetővé tesszük, hogy a CADO Akadémián
felkészülhessenek erre a várható megnövekedett igényre, és az alapvető leesés elleni
vé- delmet nyújtó termékek használatával megismerkedjenek. 

A KÉPZÉS FELTÉTELEI
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hajlékony rögzített vezetéken alkalmazott vezé-
relt típusú lezuhanásgátló készülékek
horganyzott nemesacélból • a fém fékbetét
nyitáskor mindkét irányban szabadon fut, a
reteszelés már 5 kg-os terhelésnél önzáróvá
válik • 6 kN-nál kisebb fékező- erővel max.100
kg tömegű személy zuhanását ke- vesebb mint
1 m fékúttal állítja meg • zuhanásgátló rendszer
alkotórészeként a vonatkozó szabványok- nak •
megfelelő Cado védőeszközök segítségével
(teljes testhevederzet, energiaelnyelő,
csatlakozók, kötélzet, kikötési pontok) egy
személy védelmét látja el • nem nyitható
változatok: a kötél végén felfűzendők • nyitható
változatok: a kötél bármely pontján feltehetők •
BLOCK (AC040): Ø 12 mm haj- lékony
kötélzethez, nyitható változat

 

EU szabvány: EN353-2

• puha színsertésbőr sofőrkesztyű

• artéria- és körömvédő

• tartós, puha, piros pamut kézhát

• piros csíkos, tépőzárral állítható rugalmas csuklórész

• finom munkákra is használható komfortos védőkesztyű

MÉRET: 10
CSOMAGOLÁS: 120/12
EU szabvány: EN420, 
EN388:2016 3112X

12 mm átmérőjű, körszövött statikus kötél • alapanyaga poliamid •
piros színű, fekete biztonsági jelzőszállal ellátva • mindkét végén
visszafonott, kötélszíves hurokkal , műanyag borítással, biztonsági
varrással • hosszú- sága: 10, 20, 30, 40 vagy 50 méter • rendelésre
10,5 mm (ALP) vízszintes rendszerekhez vagy 14 mm (AC100)
átmérőjű változatban is

EU szabvány: EN353-2

• duplaszálas, 10-es kötésű, 100% pamutcérna

• tenyerén csúszás elleni pöttyözés

• gumírozott mandzsetta, kiváló szellőzés 

és nedvszívás

MÉRET: 7, 9
CSOMAGOLÁS: 250/10
EU szabvány: EN420, EN388: 2016 1121X

pamutra ökölcsontig mártott kék nitril • csúszás ellen enyhén
érdesített tenyér, gumírozott mandzsetta • higiénikus Actifresh®
kiképzés a szagok és kórokozók (gombák, baktériumok)
megelőzésére

MÉRET: 7, 8, 9 , 10 
CSOMAGOLÁS: 100/10
EU szabvány: EN420, 
EN388: 2016 4111X

szürke nylon-spandex alapanyagú kesztyű • tenyerén fekete nitril
mártás + fekete Sandy csúszásbiztos nitril réteg • könnyű,
kifejezetten kényelmes, teljesen kézre simuló formai kialakítás,
magas kopásállósággal és továbbszakítóerő elleni védelemmel,
kiemelt csúszásbiztossággal nedves környezetben is • finom, 15-ös
kötés, gumírozott, rugalmas mandzsetta • széles méretszortiment

MÉRET: 6, 7, 8, 9, 10, 11

CSOMAGOLÁS: 100/10 
– páranként külön csomagolva
EU szabvány: EN420, EN388:2016 4131X

CADO BLOCK ZUHANÁSGÁTLÓ 
12MM KÖTÉLHEZ
LEESÉS ELLENI VÉDŐESZKÖZÖK

CADO KÖRSZÖVÖTT KÖTÉL, 12MM_10M 
CADO KÖRSZÖVÖTT KÖTÉL, 12MM_20M 
LEESÉS ELLENI VÉDŐESZKÖZÖK

BŐRKESZTYŰ, SZÜRKE SZÍNSERTÉS/PIROS 
VÁSZON, TÉPŐZÁR
KÉZVÉDELEM

KÖTÖTT DUPLASZÁLAS PAMUTKESZTYŰ, 
SÁRGA PETTYES TENYÉRREL 
KÉZVÉDELEM

EUROLITÉ TENYÉREN MÁRTOTT KÉK NITRIL 
KESZTYŰ, ACTIFRESH
KÉZVÉDELEM

EUROGRIP TENYERÉN FEKETE NITRIL+SANDY 
CSÚSZÁSBIZTOS RÉTEG 
KÉZVÉDELEM
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SZERELŐKESZTYŰ, SZÜRKE PA/FEKETE 
NITRIL MÁRTÁS, 3/4 HÁT 
KÉZVÉDELEM

COBALT II S1P SRC CK SZÜRKE BAKANCS 
LÁBVÉDELEM

SZERELŐKESZTYŰ, SZÜRKE PA/TENYÉREN 
SZÜRKE NITRIL MÁRTÁS 
KÉZVÉDELEM

SZERELŐKESZTYŰ,VÁGÁSBIZTOS HPPE,
SZÜRKE PU TENYÉRREL 
KÉZVÉDELEM

SZERELŐKESZTYŰ,VÁGÁSBIZTOS HPPE,
SZÜRKE PU TENYÉRREL 
KÉZVÉDELEM

• fekete, kiválóan kézre illeszkedő, 13-as kötésű, poliészter
alapkesztyű • tenyerén szürke kopásálló nitrillel mártott
• gumírozott, rugalmas mandzsetta, szellőző kézhát
MÉRET: 7, 8, 9, 10
CSOMAGOLÁS: 120/12
EU szabvány: EN420, EN388:2016 4121X

• fekete, kiválóan kézre illeszkedő, 13-as kötésű, poliészter alapkesztyű

• tenyerén és a kézháton ökölcsontig fekete nitrillel mártott

• gumírozott, rugalmas mandzsetta, szellőző kézhát

MÉRET: 7, 8, 9, 10
CSOMAGOLÁS: 120/12
EU szabvány: EN420, EN388:2016 4121X

szürke velúrbőr felsőrész, jól szellőző, kopásálló gyöngyvászon betéttel,
fényvisszaverő csíkkal • könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK)
leeső tárgyak ellen (200J) • Wellmax® rugalmas, antimagnetikus
talplemez, tal- pátszúrás ellen • olaj- és saválló, antisztatikus, nagy
igénybevételre ter- vezett, kétrétegű, PU/PU talp energiaelnyelő
sarokkal • nedves kerámia és acél felületeken bevizsgált SRC fokú
csúszásmentesség • emelt PU orr, plusz mechanikai és folyadékok elleni
védelem •nedvességszívó nemszőtt bélés, szivacsos bokarész és -
békanyelv 

MÉRET: 38-41, 45-46 
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345

• 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

MÉRET: 6, 7 
CSOMAGOLÁS: 120/12 
EU szabvány: EN420; EN388: 2016 4x43D

• erős szakítás- és kopásállóságú, szúrás- és vágásbiztos, 13-as
kötésű 
multiszálas (65% HPPE, 25% nylon és 10% spandex)

• tenyerén szürke kopásálló PU-val mártott

• szellőző kézhát, gumírozott mandzsetta

MÉRET: 7 
CSOMAGOLÁS: 10 pár/csomag 
EU szabvány: EN420:2003 + A1:2009, 
EN388:2003 4343X
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kiválóan szellőző hálós felsőrész • antisztatikus, olajálló, emelt szinten
SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű PU talp • kompozit lábujjvédő és
tex- til talplemez, energiaelnyelő sarok, teljesen fémmentes •
nedvességszívó, szellőző nemszőtt hálós bélés • kivehető, kényelmes
perforált EVA talp- betét • fűző nélküli kialakítás, nagyon könnyen le-
és felvehető, nagyon jól illeszkedik a lábfejre • hátsó széles gumipánt
biztosítja a megfelelő rögzítést

MÉRET: 38-47

szürke velúrbőr felsőrész, jól szellőző, kopásálló gyöngyvászon
betéttel, fényvisszaverő csíkkal • könnyű, kompozit műanyag
lábujjvédő (CK) le- eső tárgyak ellen (200J) • Wellmax® rugalmas,
antimagnetikus talplemez, talpátszúrás ellen • olaj- és saválló,
antisztatikus, nagy igénybevételre tervezett, kétrétegű, PU/PU talp
energiaelnyelő sarokkal • nedves kerá- mia és acél felületeken
bevizsgált SRC fokú csúszásmentesség • emelt PU orr, plusz
mechanikai és folyadékok elleni védelem • nedvességszívó nem-
szőtt bélés, szivacsos bokarész és -békanyelv

MÉRET: 38-46 
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345

biztonsági védőbakancs marhabőr felsőrésszel • antisztatikus,
olaj- és saválló, SRC csúszásmentes, hajlékony kétrétegű PU talp
acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen, szélesre alakított orr • bokarész
és a békanyelv is vé- gig szivaccsal párnázott • energiaelnyelő
sarok, kényelmes talpbetét, jól szellőző belső bélés • egy bőrből
szabott, varrás nélküli sarokrész

MÉRET: 35-37, 40, 44-48 
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345

biztonsági védőlábbeli marhabőr felsőrésszel • antisztatikus, olajálló,
SRC csúszásmentes, hajlékony kétrétegű PU talp • acél lábujjvédő
leeső tárgyak ellen • szivaccsal párnázott bokarész és a békanyelv •
kiválóan szellőző, izzadságszívó és gyorsan száradó hálós belső bélés
• nagyon kényelmes légáteresztő és nedvszívó EVA talpbetét • egy
bőrből szabott, varrás nélküli sarokrész • alkalmazása: száraz, beltéri
körülmények, köz- munkák, könnyűipar, karbantartás, szolgáltatás
stb.

MÉRET: 35-48 
EU szabvány: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

fekete biztonsági védőlábbeli színbőrből, ESD tulajdonsággal •
antiszta- tikus, olajálló, hajlékony kétrétegű PU talp, SRC fokú
nedves kerámia és glicerines acél felületre bevizsgált
csúszásmentességgel • acél lábujjvédő leeső tárgyak- és acél
talplemez talpátszúrás ellen • PU orrborítás: plusz mechanikai
illetve folyadékok és vegyszerek elleni védelem • szivacsos bokarész
és békanyelv és fényvisszaverő díszcsík a sarokrészen • szellőző és
nedvszívó belső bélés és puha, kényelmes talpbetét • jó vízállósági
és vízgőzáteresztő tulajdonságok

MÉRET: 36-48 
EU szabvány: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

biztonsági védőlábbeli bőrből • antisztatikus, olaj- és saválló,
hajlékony kétrétegű PU talp, SRC fokú nedves kerámia és acél
felületre bevizsgált csúszásmentességgel • acél lábujjvédő leeső
tárgyak- és acél talplemez talpátszúrás ellen • PU orrborítás: plusz
mechanikai, folyadékok és vegy- szerek elleni védelem • szivacsos
bokarész és békanyelv, energiaelnyelő sarokrész • kényelmes,
nemszőtt, szellőző belső bélés • jó vízállósági és vízgőzáteresztő
tulajdonságok 

MÉRET: 36-39, 46, 48 
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345

CARLO S1 FÉLCIPŐ 
LÁBVÉDELEM

PARAIBA S1P SRC VÉDŐCIPŐ 
LÁBVÉDELEM

COBALT II S1P SRC CK SZÜRKE CIPŐ 
LÁBVÉDELEM

AZURITE II S3 SRC ESD FEKETE 
VÉDŐFÉLCIPŐ 
LÁBVÉDELEM

CARLO II S1 SRC FEKETE ACÉLOS 
VÉDŐFÉLCIPŐ 
LÁBVÉDELEM

AZURITE S3 ORRBORÍTÁSOS CIPŐ 
LÁBVÉDELEM
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• dzseki fazonú kabát rejtett húzózárral, állítható

mandzsettával

• 245 g kopásálló, lánckötésű anyag, 35% pamut, 65% poliészter

• két oldal-, két, bőségráncos, rávarrt felső-, egy cipzáras

telefon-, 
és három kiegészítő tartózseb

• állítható derék és mandzsetta, műanyaggal bevont fém részek

• végig dupla, biztonsági varrás

• állig érő húzózár, szennyeződésektől védő, tépőzáras

cipzárfedővel

szellőző hálós poliészter felsőrész • szellőző hálós poliészter bélés •
fröccsöntött kétrétegű poliuretán talp, mely olajálló, csúszásbiztos
acél felületen és kerámia padozaton • energiaelnyelő sarok • acél
orrmerevítő • acél talplemez 
MÉRET: 38 - 47 
EU szabvány: EN ISO 20345 : 2011

• erősített csatokkal állítható gumis vállpánt, oldalgombos gumizott derék 

• 245 g kopásálló, lánckötésű anyag, 35% pamut, 65% poliészter 

• két oldal-, egy bőségráncos comb-, három szerszám-, két zárható far- és

egy szé-
les, cipzáras mellzseb, tolltartókkal 

• három szerszámtartó heveder 

• biztonsági, dupla varrás végig a szár mindkét oldalán és az ülepen 

• derékon négy plusz tartó, melyekre szükség szerint kiegészítő zsebek,

szerszám-
hordók tehetők 
• száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség

SZÍN: királykék (8TEBA)
MÉRET: S-XXXXL
EU szabvány: EN340

SZÍN: királykék (8TEJA)
MÉRET: S-XXXXL
EU szabvány: EN340

SZÍN: sötétkék (8TEBN)
MÉRET: S-XXXXL
EU szabvány: EN340

SZÍN: zöld (8TEJV) 
MÉRET: S-XXXXL
EU szabvány: EN340

SZÍN: zöld (8TEBV) 
MÉRET: S-XXXXL
EU szabvány: EN340

TECHNICITY MUNKAKABÁT 
MUNKARUHÁZAT

TECHNICITY MELLESNADRÁG 
MUNKARUHÁZAT

OTAVITE S1P FEKETE/PIROS/KÉK SPORT 
VÉDŐFÉLCIPŐ 
LÁBVÉDELEM
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• két oldal-, egy teljes, bőségráncos rátétes-, három szerszám- 
és két zárható farzseb

• 245 g kopásálló, lánckötésű anyag, 35% pamut, 65% poliészter

• három szerszámtartó heveder

• biztonsági, dupla varrás végig a szár mindkét oldalán és az ülepen

• széles, erős övbújtatók

• derékon négy plusz tartó, melyekre szükség szerint kiegészítő

zsebek, 
szerszámhordók tehetők
• száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség

180 g/m2 vastag, 86% poliészter + 14% elasztán tartalmú szellőző és
ultra rugalmas alapanyag • kopásálló Cordura 500D poliamid
betétekkel megerősített igénybe vett területek: térd • re-
gular szabású, modern formai kialakítás, sárga 
színű díszöltések • övbújtatók, gombbal és 
cipzárral záródó, gumírozott derék • kopásálló 
Cordura 500D térdfolt és tépőzáras térdeplőta-
sak, rendelhető térdvédővel (8KNEE) • a száron 
még 5 cm-es lehajtási lehetőség 
• két bebújós oldalzseb • két fedett tépőzáras 
farzseb • két rávarrt tépőzáras fedett cargo 
zseb • egy vonalzó zseb • kalapácstartó hurok 
• egy háromrészes szerszámtartó hurok 
MÉRET: S – 4XL

Twill: 60% pamut / 40% poliészter - 270 g/m2
Sztreccs anyag: 90% poliamid / 10% elasztán - 270 g/m2
Oxford: 100% PES - 300D 
Fényvisszaverő csíkok: varrott, 7 cm széles mikrogyöngyös csíkok 
Oldalt gumírozott derék övbújtatókkal • hosszított derékrész és lábköz sztreccs 
betéttel • 2 oldalzseb / 2 fedett farzseb / 2 tépőzáras cargo zseb • rugalmas 
betét • a térd hátsó részén • Oxford anyagú, fentről nyíló térdvédő zseb •
biztonsági tripla varrás • 5 cm-es lehajtási lehetőség a nadrág szárán • regular
szabás • rávarrt 
fényvisszaverő csíkok: 2 a nadrág lábszárán • 25 alkalommal mosható

SZÍN: HI-VIZ SÁRGA (5HBA16)
MÉRET: M, L, XL, 2XL, 3XL
EU szabvány: EN 14404: Type 2
EN 20471 CL 2

SZÍN: királykék (8TETA) SZÍN: sötétkék (8TETN)
MÉRET: S-XXXXLMÉRET: S-XXXXL
EU szabvány: EN340EU szabvány: EN340

SZÍN: zöld (8TETV) 
MÉRET: S-XXXXL
EU szabvány: EN340

SZÍN: NARANCS (5HBA17) 
MÉRET: M, L, XL, 2XL, 3XL
EU szabvány: EN 14404: Type 2
EN 20471 CL 2

180 g/m2 vastag, 86% poliészter + 14% elasztán tartalmú szellőző és
ultra rugalmas alapanyag • regular szabású, modern formai
kialakítás, sárga színű díszöltések • övbújtatók, gombbal és
cipzárral záródó, gumírozott derék • a száron még 5 cm-es
lehajtási lehetőség • két bebújós oldalzseb • két fedett tépőzáras
farzseb • két rávarrt tépőzáras fedett cargo zseb • egy vonalzó
zseb • kalapácstartó hurok • egy háromrészes szerszám- tartó
hurok

MÉRET: S – 4XL 

TECHNICITY DERÉKNADRÁG 
MUNKARUHÁZAT

HIBANA VÉDŐNADRÁG 
JÓLLÁTHATÓSÁG VÉDŐESZKÖZÖK

TENERIO RUGALMAS ÉS KÖNNYŰ FEKETE 
MUNKANADRÁG 
MUNKARUHÁZAT

TENERIO RUGALMAS ÉS KÖNNYŰ 
FEKETE RÖVID NADRÁG 
MUNKARUHÁZAT
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• Lángálló (FR) dzsörzé alapanyag: 60% modakril / 39% pamut / 
1% antisztatikus szál, 180 g/m2 vastag, UPF50

• szürke galléros póló

• 3 lángálló (FR) műanyag gomb

• lángálló (FR) bordázott textil gallér és mandzsetta

• Védelmi képesség: anyagában lángálló alapanyag

• Kényelem: súlyának köszönhetően egész évben viselhető : 180 g/m2

270 g/m2, 60% pamut, 40% poliészter twill alapanyagú mellesnadrág •
állítható rugalmas vállpántok, műanyag csatok • oldalt 4 műanyag gombbal
záródik • ma- gasított derékvonal rugalmas betéttel • 1 cipzáras mellzseb • 1
rekeszes, zsebfedő- vel fedett mellzseb • 2 tépőzáras cargo zseb • sztreccs
betét a lábköznél és a térdek mögött • Oxford anyagú, fentről nyitott
térdvédő zseb • tripla biztonsági varrás • 5 cm-es lehajtási lehetőség a
nadrág szárán • regular szabás • 2 rávarrt, 7 cm széles fényvisszaverő csík a
lábszáron • 25 alkalommal mosható

Twill: 60% pamut / 40% PES – 270 g/m2 • Sztreccs: 90% PA / 10% elasztán –
270 g/m2 • 5 cm széles fényvisszaverő csíkok – varrott és mikrogyöngyös
technológia - 2 – 2 a vállon, testen és a karokon, kontraszt színek a vállon,
oldalt, a mandzsettánál és a zsebeknél • rugalmas zónák, hosszított
hátrész • állig érő húzózár tépőzáras cipzárfedővel, magas, álló gallér •
rugalmas betét a karöltőnél a mozgás megkönnyítéséért • tépőzárral
állítható mandzsetta és derékrész • két rávarrt, fedett tépőzáras felsőzseb
és két paszpólos oldal zseb • 25 mosás

SZÍN: szürke (5LAU050)
MÉRET: S-3XL
EU szabvány: EN 1149-5
EN 11612

SZÍN: HV sárga és sötétkék
(5HBJ160)
MÉRET: S-4XL
EU szabvány: 
EN ISO 20471:2013 + A1:2016 CL 3

SZÍN: sötétkék (5LAU120)
MÉRET: S-3XL
EU szabvány: EN 1149-5
EN 11612

SZÍN: HV narancs és sötétkék
(5HBJ170)
MÉRET: S-4XL
EU szabvány: 
EN ISO 20471:2013 + A1:2016 CL 3

SZÍN: HV sárga és sötétkék SZÍN: HV narancs és sötétkék (5HBB160)
(5HBB10)
MÉRET: S-4XLMÉRET: S-4XL
EU szabvány: EU szabvány: 
EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Cl 1 (S-M), EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Cl 1 (S-
M), 
EN ISO 20471:2013 + A1:2016 CL 2 (L+), EN ISO 20471:2013 + A1:2016 CL 2 (L+), 
EN ISO 20471:2013 + A1:2016EN ISO 20471:2013 + A1:2016

HIBANA MELLESNADRÁG 
JÓLLÁTHATÓSÁG VÉDŐESZKÖZÖK

HIBANA KABÁT 
JÓLLÁTHATÓSÁG VÉDŐESZKÖZÖK

LAURITS LÁNGÁLLÓ HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ
SPECIÁLIS VÉDŐESZKÖZÖK

-5%

-5%

-10%
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VÍZTISZTA

VÍZTISZTA SÁRGA

IN-OUT 

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
CSOMAGOLÁS: 120/10

• Polikarbonát lencse - 2,2 mm vastag 
• Keret: polikarbonát és TPR alapanyag 
• Szabvány szerinti karc- (K), és páramentesség (N) és 
extrém hőmérsékleti használat (T) 
• Extra TPR szemöldökvédő a porok ellen 
• Kétkomponensű Airflex állítható PC és TPR szárak. 
• Beépített oldalvédelem 
• Könnyű: 37,1 g, sokáig kényelmesen viselhető 
• Sárga lencsével a jobb kontraszt érzékelés érdekében

FÜSTSZÍNŰ

FÜSTSZÍNŰ

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

VÍZTISZTA

VÍZTISZTA

• extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható, víztiszta,
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
EU szabvány: EN 166:2001, EN 170:2003 - 2C-1,2 1FT

FÜSTSZÍNŰ

FÜSTSZÍNŰ

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 illesz- kedés minden
fejformához • nagyon könnyű: 18 g – hosszú ideig viselhető

extrém karc- és páramentes víztiszta
lencse (2-1,2 1FTKN, fényszűrő osztály:
0) • EU szabvány: EN166, 170

színtelen keret, víztiszta páramentes
lencse (2-1,2 1 FTN, fényszűrő osztály: 0) •
EU szabvány: EN166, EN170

sötét keret, páramentes sötétszürke
lencse (5-4,1 1FTN, fényszűrő osztály:
4) • EU szabvány: EN166, 172

mézszínű keret, In/Out bel- és kültéri
használatra egyaránt alkalmas, 100%- os
UV-A és UV-B védelemmel bíró UV400
bevonatos lencse (5-1,7 1FT, fényszűrő
osztály: 1) • EU szabvány: EN166, EN172

sárga keret, sárga páramentes lencse (2-
1,2 1FTN, fényszűrő osztály: 0) 
• EU szabvány: EN166, 170

6TIHC00

6THOC00

POKELUX 
FEJVÉDELEM

TIGER HIGH OTG 
VÉDŐSZEMÜVEG 
FEJVÉDELEM

6TIHI00

6THOY00

TIGER HIGH KARC-, ÉS PÁRAMENTES VÉDŐ-
SZEMÜVEG 
FEJVÉDELEM

6TIHS00

6THOS00 6TIFC00

6TIMC00

TIGER MED PÁRAMENTES 
VÉDŐSZEMÜVEG 
FEJVÉDELEM

TIGER FIRST VÉDŐSZEMÜVEG 
FEJVÉDELEM

6TIFS00

6TIMS00

60552

60550

60554

60551

60556

6TIHC00

MO60550

6THOC00

6TIHI00

6THOS00

6TIHS00

6THOY00 6TIFC00

6TIMC00

6TIFS00

6TIMS00
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puha, bőrbarát TPE (thermoplasztik elasztomer) gumi, nagy me-
chanikai védelmet nyújtó szilárd, polipropilén lángálló kerettel; •
bajonettzáras iker szűrőbetéttartó; • két belégző-, egy szilikon ki-
légzőszelep • egy mozdulattal állítható, kényelmes 4 pontos
gumi- pántok biztonsági rögzítővel és hátsó fejkosárral; •
kombinálható, moduláris, könnyű szűrőbetétek; • hosszan tartó
viseletre tervezett, bármilyen arcformára alkalmazható -
rendkívül csekély súly: 130g 

 

EU szabvány: EN14387:2004+A1:2008, 

EN143:2000+A1:2006

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

P3: mérgező kategóriába sorolt szilárd (por) és folyékony részecskék 
(köd) ellen

EU szabvány: EN143, EN14387

• KERET ÉS SZÁR: körkörös védelmű polikarbonát (F), egybeépített oldal-
és szemöldökvédővel, kényelmes, puha orrnyereggel

• LENCSE: páramentes, UV-védő polikarbonát, 2,2 mm vastag

• OLDALVÉDŐ: ívelt

SÚLY: könnyű, 28 g 
CSOMAGOLÁS: 120/10 
EU szabvány: EN166, EN172

füstszínű keret, fekete szárvég, pára-
mentes füstszürke lencse (5-3,1 1FN,
fényszűrő osztály: 3)

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

P3: mérgező kategóriába sorolt szilárd (por) és folyékony részecskék 
(köd) ellen

EU szabvány: EN143, EN14387 

• keret: polikarbonát / TPE, csúszásbiztos orrnyereggel (FT)

• szár: a rugalmas, könnyű és extra kényelmes PC/TPE szár

• lencse: 1,8 mm vastag, karcmentes és extrém hőmérsékletben is hasz-
nálható polikarbonát

• oldalvédő: egybeépített

• ultra könnyű

62650: víztiszta, karcmentes lencse (2-1,2 1FTK, fényszűrő osztály: 0)

SÚLY: 20 g 
CSOMAGOLÁS: 120/10 
EU szabvány: EN166, EN170 

TIGHLUX SZEMÜVEG 
FEJVÉDELEM

ETNA IKERSZŰRŐS FÉLÁLARC 
FEJVÉDELEM

A1B1E1K1P3R SZŰRŐ (ETNA-HOZ) 
FEJVÉDELEM

P3 SZŰRŐ (ETNA-HOZ) 
FEJVÉDELEM

SLIMLUX – VÍZTISZTA KARCMENTES 
VÉDŐSZEMÜVEG 
FEJVÉDELEM

6REF370

MO60540

GAN20102 6REF340

MO62650

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%
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Vízálló és légáteresztő
5ORC550 - ORCKA 
Laminált membránnal a vízállóság
 érdekében
Oxford megerősítésekkel a könyökén
ALTERNATÍV TERMÉK:
Hőszabályozó és vízálló membránnal
5PYT120 - PYTHON 
Technikai anyag: grafén membrán 
Környezetbarát: 100%
újrahasznosított alapanyag

Kikötési ponthoz rögzíthető zuhanásgátló
71353 - TOPLOCK 1012 SZETT 

TESTHEVEDERZET
Zuhanásgátló rendszer alkotórésze
Leesés ellen védő és
10 m hosszú, 12 mm átmérőjű, körszövött kötél,
munkaterületet korlátozó
felfűzött zuhanásgátló, energiaelnyelő,
rendszer része
csavarmenetes karabiner
7FELI10NSI - FELIS 
15 kN statikus teherbírás
2 bekötési pont
Könnyű heveder, 140 kg
terhelhetőség

Biztonság és trendi megjelenés
9ALU160 - ALUNI S3 SRC VÉDŐBAKANCS

Csúszás elleni védelem
Kompozit lábujjvédő és aramidszálas textil
átszúrás elleni talplemez

Vágás és csúszás elleni védelem a kéznek
1CRLB - EROTECHNIQUE SC580 L 

 
Nedves környezetben is csúszásbiztos
Kopásálló szürke
vágásbiztos HPPE + ásványi szál + PA elasztán
alapkesztyű

Fényvédelem és precíz illeszkedés
6TIHS00NSI - TIGER HIGH SMOKE 

UV védelem
Karc- (K) és, páramentes (N)
Állítható dőlésszögű, hajlékony és
rugalmas szárak 

Leeső tárgyak elleni védelem
7ALTW40NSI - ALTAI WIND VÉDŐSISAK 

Állítható sisakkosár 

A rövid sildnek köszönhető 
megnövelt látótér
Lehetőség fültok és fejlámpa
 szerelvényezésére

FELSŐRUHÁZAT

ZUHANÁSGÁTLÓ SZETT

VÉDŐLÁBBELI

VÉDŐSISAK

VÉDŐKESZTYŰ

VÉDŐSZEMÜVEG

VÉDŐFELSZERELÉS

KÜLTÉRRE

www.ganteline.hu/hu/hol-kaphato

A termékeket keresse a Coverguard partner üzletekben!

TETŐFEDÉSI ÉS ALPINTECHNIKAI
MUNKÁKHOZ
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