novemberi

AKCIÓK

!

EXKLUZÍV
AJÁNLATAINK

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
60360

60363
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GAN65200

ECOLUX
SZEMVÉDELEM

GP 3000 VÉDŐSISAK
FEJVÉDELEM

KERET: műanyag (nylon) • (F) SZÁR: állítható hosszúságú, szemüvegzsinórra fűzhető műanyag • LENCSE: 2,2 mm vastag polikarbonát • OLDALVÉDŐ: egybeépített

EU szabvány: EN397

CSOMAGOLÁS: 120/10
SÚLY: könnyű, 34 g

VÉDELEM

1 289Ft

-5%

1 230Ft

• Villamos feszültség elleni védelem
• Fejvédelem beütődés veszélye ellen

ECOLUX (60360)
kék keret, víztiszta lencse (2-1,2 1F, fényszűrő osztály: 0)
EU szabvány: EN 166, EN170
ECOLUX (60363)
fekete keret, füstszürke lencse (5-3,1 1F, fényszűrő osztály: 3)
EU szabvány: EN 166, EN172

644Ft

-20%

520Ft
550Ft

60360

• Fejvédelem zuhanó tárgyak ellen

TERMÉKLEÍRÁS
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
CSOMAGOLÁS: 20 db
SÚLY: 350 g

GAN65200

GAN65201

FEHÉR

KÉK

GAN65202

GAN65203

ZÖLD

SÁRGA

GAN65204

GAN65205

NARANCS

PIROS

-20%

440 Ft

60363

60310

FIXLUX - KARCMENTES SZEMÜVEG
SZEMVÉDELEM
KERET: műanyag, kényelmes csúszásmentes szilikon orrnyereg • (FT)
SZÁR: kék flexibilis műanyag, állítható hosszúságú, felfűzhető végű • LENCSE: karcmentes, extrém hőmérsékleti viszonyok között is használható
erősített • 2,4 mm vastag polikarbonát UV400-as bevonattal (100%-os
UV-A és UV-B szűrés mellett kiegészítő védelem kék fény ellen 400 nmig) • OLDALVÉDŐ: egybeépített, ívelt • SÚLY: 40 g • CSOMAGOLÁS: 120/10
EU szabvány: EN 166, EN170

1 702Ft

-20%

1 360Ft

60310

Az ajánlott fogyasztói árak az ÁFÁ-t és a feltüntetett kedvezményt tartalmazzák. A nyomdai vagy szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk.

155

6MX3000

MAX300 SISAKRA SZERELHETŐ FÜLTOK
HALLÁSVÉDELEM

155
KÉZVÉDELEM

• 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 • darabonként külön csomagolva

1,2 mm vastagságú, kiváló szürke marhahasíték • erős, piros vászon kézhát és mandzsetta • rendkívül nagy igénybevételre tervezett, tartós védőkesztyű • artéria-, köröm- és ökölcsontvédő
MÉRET: 8-as (148), 10-es (155)
CSOMAGOLÁS: 60/10
EU szabvány: EN420, EN388: 2016 3144X

SÚLY: nagyon könnyű: 301 g
szabvány: EN 352-1:2002 – III. kategóriás

ÚJ!

3 001Ft

-5%

1 466Ft

-3%

1 430Ft

2850Ft

1155

1155 BŐR RAKODÓKESZTYŰ
KÉZVÉDELEM

6MX3400

1,2 mm vastagságú, kiváló, szürke marhahasíték erős igénybevételre
• tartós, piros vászon kézhát és mandzsetta • artéria-, köröm- és ökölcsontvédő

MAX340 FÜLTOK
HALLÁSVÉDELEM

MÉRET: 8 (1155_8), 9 (1155_9), 10 (1155_10), 11 (1155_11) és 12-es (1155_12)
CSOMAGOLÁS: 120/12
EU szabvány: EN420, EN388: 2016 4143x

• 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 • darabonként
külön csomagolva

1155_8

691Ft

-5%

660Ft

-5%

690Ft

-5%

630Ft

-5%

730Ft

-5%

760Ft

1155_9
SÚLY: nagyon könnyű: 261 g
szabvány: EN 352-1:2002 – III. kategóriás

728Ft
1155_10

ÚJ!

3 134Ft

664Ft

-5%

1155_11

2980Ft

767Ft
1155_12

792Ft

910
3840

910
KÉZVÉDELEM

3840
KÉZVÉDELEM

kifordított sertésbőr: kifelé natúr velúr, befelé szivaccsal párnázott, puha
színbőr tenyér, artéria- és körömvédő • rugalmas fekete poliészter kézhát
• elasztikus mandzsetta, állítható tépőzáras szegéllyel

dupla latex mártás: fehér sima latex, illetve a tenyerén, a hüvelyk- és mutatóujj között továbbá ökölcsonton különösen erős, vulkanizált, zöld színű
tömörített latex • 7-es kötésű fehér pamut alapkesztyű, szellőző kézhát,
kötött mandzsetta • kopásálló és szúrásbiztos, csúszás ellen érdesített
tenyér

MÉRET: 9 és 10-es
CSOMAGOLÁS: 120/12
EU szabvány: EN420, EN388: 2016 4143X

MÉRET: 9 és 10-es
CSOMAGOLÁS: 120/12
EU szabvány: EN420, EN388: 4243

492Ft

-5%

3 190Ft

470Ft

-3%

Ft
3 095
100Ft

—2—

153

1CRAN

153
KÉZVÉDELEM

EUROCUT 5 N505
KÉZVÉDELEM

erős, sárga marhahasíték • színmarhabőr tenyérmegerősítés • tartós vászon kézhát és mandzsetta • bőr mutató- és hüvelykujj, artéria-, körömés ökölcsontvédő • pamut tenyérbélés

13-as kötésű, legmagasabb szintű szakítás- és kopásállóságú, szúrásbiztos illetve maximális 5-ös szinten vágásbiztos HPPE (high performance PE) + üvegszál alapanyagú védőkesztyű • ökölcsontig kék sima nitril
mártás + a tenyerén fekete speciális Sandy csúszásbiztos nitril réteg •
a mártás kiválóan véd zsírok, olajok hatása ellen, a dupla réteg megnöveli
a kesztyű élettartamát • könnyű, kifejezetten kényelmes, teljesen kézre
simuló formai kialakítás, extra csúszásbiztossággal olajos környezetben
is • gumírozott, rugalmas mandzsetta megakadályozza a kéz szennyeződését • széles méretszortiment

MÉRET: 10-es
CSOMAGOLÁS: 120/12
EU szabvány: EN420, EN388: 2016 2133X

MÉRET: 7, 8, 9, 10 és 11-es
CSOMAGOLÁS: 50/5 – páranként külön csomagolva
EU szabvány: EN420, EN388:2016 4x44D

781Ft

-3%

760

1 819Ft

Ft

-10%

1 640Ft

5310

1CUNC00

5310
KÉZVÉDELEM

EUROCUT N300
KÉZVÉDELEM

fekete polikloroprén és természetes gumi anyag • pamutbolyhozott belső
0,72 mm vastag, 32 cm hosszú • vegyszerek, mikroorganizmusok ellen véd
csúszás ellen érdesített tenyér

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

MÉRET: 7, 8, 9, 10, 11, 12
CSOMAGOLÁS: 50/5
EU szabvány: EN388:2016 2010X,
EN374-1:2016 A(2/6) K(6/6) L(4/6) TYPE B,
EN374-5:2016, EN420

638Ft

MÉRET: 7, 8, 9, 10, 11, 12
CSOMAGOLÁS: 50/5
EU szabvány: EN 388: 2016 4x43C

-5%

1 676Ft

-10%

1 510Ft

3840

1CUXD0

ÚJ!

610Ft

3840
KÉZVÉDELEM

EUROCUT L400
KÉZVÉDELEM

dupla latex mártás: fehér sima latex, illetve a tenyerén, a hüvelyk- és mutatóujj között továbbá ökölcsonton különösen erős, vulkanizált, zöld színű
tömörített latex • 7-es kötésű fehér pamut alapkesztyű, szellőző kézhát,
kötött mandzsetta • kopásálló és szúrásbiztos, csúszás ellen érdesített
tenyér

maximális szakítóerő elleni védelemmel, D szintű TDM vágásbiztossággal, 13-as kötésű, kényelmes, multiszálas (HDPE, poliészter és spandex
alapanyagú) Hi-Víz narancs védőkesztyű • ökölcsontig sima latex mártás,
tenyerén fekete, csúszásbiztos, habosított latex réteg • jó tapadás és folyadékszigetelés nedves környezetben • megnövelt élettartam, kényelem
és magas szintű fogásbiztosság • gumírozott mandzsetta, szellőző hátrész

MÉRET: 10-es
CSOMAGOLÁS: 144/12
EU szabvány: EN 388: 2016 4132X

492Ft

MÉRET: 9, 10, 11
CSOMAGOLÁS: 50/5
EU szabvány: EN 388: 2016 3x43D

-5%

2 019Ft

470Ft

-5%

1 920Ft

ÚJ!

—3—

57454

1CRLB

1CRLB SC580L
KÉZVÉDELEM

BŐR HEGESZTŐ KABÁT
HEGESZTÉSVÉDELEM

13-as kötésű kopásálló szürke vágásbiztos HPPE + ásványi szál + PA elasztán alapkesztyű • tenyéren fekete színű latex mártás, csúszásbiztos
felülettel • nedves környezetben is extra csúszásbiztosság • kényelmes és
tartós, maximális vágás, szakítóerő és szúrás elleni védelem • rugalmas,
gumírozott mandzsetta

1,4 mm vastag, egybeszabott, natúr marha hasítékbőr • véd hőhatás,
szikrák, fémolvadékok, valamint 10 sec időtartamig közvetlen lánghatás
ellen • munkaruhára is felvehető, tépőzáras záródás
MÉRET: L, XL, XXL, XXXL
EU szabvány: MSZ EN ISO 11611

MÉRET: 7, 8, 9, 10 és 11-es
CSOMAGOLÁS: 100/10
EU szabvány: EN388:2016 3544D

1 282Ft

1 220Ft

ÚJ!

-5%

Kabát (57454-57): színbőr álló gallér, fedett zseb, hónaljbetét

10 178Ft

-10%

9 160Ft

1LACB

1LACB SG8050L
KÉZVÉDELEM
13-as kötésű kopásálló kék poliészter alapkesztyű • tenyéren kék színű
latex mártás, csúszásbiztos felülettel • nedves környezetben is extra
csúszásbiztosság • kényelmes formai kialakítás • rugalmas, gumírozott
mandzsetta
MÉRET: 6, 7, 8, 9, 10 és 11-es
CSOMAGOLÁS: 100/10
EU szabvány: EN388:2016 3131x

57460

335Ft

320Ft

ÚJ!

-5%

BŐR HEGESZTŐ LÁBSZÁRVÉDŐ
HEGESZTÉSVÉDELEM
tépőzáras kivitel • 1,2 mm vastag, natúr, marha hasítékbőr • véd hegesztő
munkálatoknál keletkező hőhatás, szikrák és fémolvadékok ellen • lángálló hegesztőruhák kiegészítője
MÉRET (hossz): 35 cm
EU szabvány: EN ISO 11611:2008 - 2. osztály A1

3636
1 886Ft

3636 - VÉDŐKESZTYŰ
KÉZVÉDELEM

-10%

1 700Ft

13-as kötésű kopásálló kék poliészter alapkesztyű • tenyéren kék színű
latex mártás, csúszásbiztos felülettel • nedves környezetben is extra
csúszásbiztosság • kényelmes formai kialakítás • rugalmas, gumírozott
mandzsetta
MÉRET (hossz): 40 cm
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

57540

BŐR HEGESZTŐ KARVÉDŐ
HEGESZTÉSVÉDELEM
gumizott kivitel • 1,2 mm vastag, natúr, marha hasítékbőr • véd hegesztő
munkálatoknál keletkező hőhatás, szikrák és fémolvadékok ellen • lángálló hegesztőruhák kiegészítője

1 121Ft

-5%

MÉRET (hossz): 40 cm
EU szabvány: EN ISO 11611 CL 2 A1

1 070Ft

1 886Ft

-10%

1 700Ft

—4—

6RES120

9OPAH

FFP2 NR SZELEPES CSÉSZE FORMÁJÚ MASZK
LÉGZÉSVÉDELEM

OPAL S3 SRC VÉDŐBAKANCS
LÁBVÉDELEM

nemszőtt polipropilén és poliészter alapanyag • elektrosztatikus szűrőközeg • kilégző szelep – csökkenti a hő és nedvesség képződését állítható 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

fekete, vízlepergető és szellőző színbőr felsőrész • nedvszívó, gyorsan száradó, lélegző belső bélés • könnyű, perforáción keresztül szellőző kompozit
műanyag lábujjvédő (CK) • flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez •
olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, ütődéselnyelő sarok • emelt szintű
SRC csúszásmentesség • megerősített TPU saroktámasz, plusz PU borítás
az orr-részen • kivehető, antisztatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét, komfortos textil felülettel • szivacsos szártető, párnázott békanyelv
• teljesen fémmentes védőlábbeli

EU szabvány:
EN 149:2001+A1:2009 FFP2

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

3 399Ft

-10%

16 459Ft

3 060Ft

-8%

15 140Ft
9PEAH

9PEAL

PEARL S3 SRC VÉDŐFÉLCIPŐ
LÁBVÉDELEM

PEARL S3 SRC VÉDŐBAKANCS
LÁBVÉDELEM

fekete, vízlepergető és szellőző színbőr felsőrész • nedvszívó, gyorsan
száradó, lélegző belső bélés • könnyű kompozit műanyag lábujjvédő (CK)
• flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez • olajálló, antisztatikus,
kétrétegű PU talp, ütődéselnyelő sarok • emelt szintű SRC csúszásbiztosság • megerősített TPU saroktámasz, plusz PU borítás az orr-részen •
kivehető, antisztatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét, komfortos textil felülettel • szivacsos szártető, párnázott békanyelv

fekete, vízlepergető és szellőző színbőr felsőrész • nedvszívó, gyorsan
száradó, lélegző belső bélés • könnyű kompozit műanyag lábujjvédő (CK)
• flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez • olajálló, antisztatikus,
kétrétegű PU talp, ütődéselnyelő sarok • emelt szintű SRC csúszásbiztosság • megerősített TPU saroktámasz, plusz PU borítás az orr-részen • kivehető, antisztatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét, komfortos
textil felülettel • szivacsos szártető, párnázott békanyelv • teljesen fémmentes védőlábbeli

MÉRET: 38-47

MÉRET: 38-47

EU szabvány:
EN ISO 20344, EN ISO 20345

14 095Ft

EU szabvány:
EN ISO 20344, EN ISO 20345

-5%

14 095Ft

13 390Ft

-5%

13 390Ft

9TOPL

9TOPH

TOPAZ S3 SRC HRO VÉDŐFÉLCIPŐ
LÁBVÉDELEM

TOPAZ S3 SRC HRO VÉDŐBAKANCS
LÁBVÉDELEM

barna, vízlepergető és szellőző színbőr felsőrész • nedvszívó, gyorsan száradó, 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 békanyelv •
teljesen fémmentes védőlábbeli

barna, vízlepergető és szellőző színbőr felsőrész • nedvszívó, gyorsan száradó, 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 békanyelv • teljesen fémmentes védőlábbeli

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

MÉRET: 38-47

16 125Ft

EU szabvány:
EN ISO 20344, EN ISO 20345

-5%

19 064Ft

15 320Ft

-10%

17 160Ft
—5—

5BAJ150

5BAJ320

13 160Ft

-15%

13 160FtFt

11 190Ft

BARVA MUNKAKABÁT
SZEZONOS RUHÁZAT

11 190Ft
ÚJ!

ÚJ!

270 g/m2 vastag, 60% pamut + 40% poliészter kevertszálas alapanyag • kopásálló Oxford PES betétek • divatos
szabású, vastag, bikolor dzsekifazonú kabát, gombokkal
állítható mandzsettával és derékkal • elrejtett fém alkatrészek, díszvarrás, díszített szellőzőlyukak • állig érő húzózár,
szennyeződésektől védő, patentos cipzárfedővel, magas
álló gallér • hosszított vesevédős derékrész, megerősített
hátrész • két fedett többrekeszes + 1 cipzáros felső zseb •
egy tolltartós felső zseb • egy paszpól belső zseb • két cipzáros oldalzseb

-15%

MÉRET:
5BAJ150 (antracit színű): S – 6XL (5XL és 6XL csak rendelésre!)
5BAJ320 (kék színű): S – 6XL
5BAJ150

5BAP150

5BAP320

5BAJ320

12 140Ft

-15%

12 140Ft

10 320Ft

BARVA DERÉKNADRÁG
SZEZONOS RUHÁZAT

10 320Ft
ÚJ!

ÚJ!

270 g/m2 vastag, 60% pamut + 40% poliészter kevertszálas
alapanyag • kopásálló Oxford PES betétekkel megerősített részek: térd, lábszár alja, zsebeknél, stb. • regular szabású, divatos formai kialakítás díszvarrással • övbújtatók,
biztonsági tripla varrás és betét a láb között, megemelt
hátrész • gombbal és cipzárral záródó, gumírozott derék
• kopásálló Oxford térdfolt bőségránccal és tépőzáras
térdeplőtasak, rendelhető térdvédővel (8KNEE) • tépőzárral állítható bokarész, száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség • két bebújós oldalzseb • két farzseb • egy cipzáras
combzseb • egy széles combzseb • megerősített vonalzó zseb • egy többrekeszes fedett rávarrott cargo zseb
a combon • kalapácstartó hurok

-15%

MÉRET:
5BAP150 (antracit színű): S – 4XL (5XL és 6XL csak rendelésre!)
5BAP320 (kék színű): S – 6XL
5BAP150

5BAB150

5BAB320

15 371Ft

BARVA MELLESNADRÁG
SZEZONOS RUHÁZAT

5BAP320

-15%

15 371Ft

13 070Ft

13 070Ft

ÚJ!

ÚJ!

270 g/m2 vastag, 60% pamut + 40% poliészter
kevertszálas alapanyag • kopásálló Oxford 100%
PES betétekkel megerősített részek: Térd, lábszár
alja, zsebeknél stb. • állítható műanyag csatos
vállpánt, regular szabású, divatos formai kialakítás díszvarrássaL • övbújtatók, biztonsági tripla
varrás és betét a láb között • elrejtett fém alkatrészek, oldalgombos gumírozott derék • kopásálló Oxford térdfolt bőségránccal és tépőzáras
térdeplőtasak, rendelhető térdvédővel (8KNEE)
• száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség • egy
cipzáras mellzseb • egy fedett mellzseb két kis
rekesszel • két bebújós oldalzseb • két farzseb •
egy többrekeszes fedett és megerősített cargo
zseb tolltartóval és kalapácstartó hurokkal • egy
háromrészes szerszámtartó • megerősített vonalzó zseb
MÉRET: S – 6XL

5BAB150
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-15%

5BAB320

5MIJ050

5MIJ150

9 992Ft

-10%

9 992Ft

9 000Ft

9 000Ft

MISTI NŐI MUNKAKABÁT
SZEZONOS RUHÁZAT

ÚJ!

ÚJ!

245 g/m2 vastag, kopásálló, lánckötésű anyag, 60%
pamut, 40% poliészter • női fazonú bikolor kabát
rejtett húzózárral, állítható mandzsettával • állig
érő húzózár, magas álló gallér • beépített névjegykártyatartó • a betéttel azonos színű varrás • két fedett rávarrt oldalzseb • két bebújós oldalzseb • egy
többrekeszes felsőzseb • egy rávarrt fedett felsőzseb névjegykártyatartóval • egy vízszintes cipzáros
zseb bal oldalon

-10%

MÉRET: XS – 2XL
sötétkék/szürke színű: 5MIJ050
szürke/narancs színű: 5MIJ150
5MIJ150

5MIJ050

5MIP050

8 041Ft

5MIP150

-10%

8 019Ft

7 220Ft

7 240Ft

MISTI NŐI DERÉKNADRÁG
SZEZONOS RUHÁZAT

ÚJ!

ÚJ!

245 g/m2 vastag, kopásálló, lánckötésű anyag, 60%
pamut, 40% poliészter • női fazonú regular szabású bikolor deréknadrág • övbújtatók, gumírozott
derék • gombbal és cipzárral záródó • tépőzárral
állítható bokarész • dupla térdfolt bőségránccal és
tépőzáras térdeplőtasak, rendelhető térdvédővel
(8KNEE) • a betéttel azonos színű varrás • két bebújós oldalzseb • két fedett farzseb • egy háromrészes
szerszámtartó • két fedett rávarrott cargo zseb
a combon • egy kitűzőttartó gyűrű

-10%

MÉRET: XS – 2XL
sötétkék/szürke színű: 5MIP050
szürke/narancs színű: 5MIP150

5MIP150

5MIP050

5MIB050

5MIB150

10 824Ft

MISTI NŐI MELLESNADRÁG
SZEZONOS RUHÁZAT

-10%

10 824Ft

9 750Ft

9 750Ft

ÚJ!

ÚJ!

245 g/m2 vastag, kopásálló, lánckötésű anyag, 60%
pamut, 40% poliészter • női fazonú regular szabású
bikolor mellesnadrág • állítható műanyag csatos
vállpánt, oldalgombos gumírozott derék • tépőzárral állítható bokarész • dupla térdfolt bőségránccal
és tépőzáras térdeplőtasak, rendelhető térdvédővel (8KNEE) • a betéttel azonos színű varrás • egy
cipzáras mellzseb • egy fedett zseb a mellrészen •
két tolltartó zseb • két bebújós oldalzseb • két fedett
farzseb • egy szerszám- és egy kalapácstartó • két
fedett rávarrott cargo zseb a combon • egy kitűzőt
tartó gyűrű
MÉRET: XS – 2XL
sötétkék/szürke színű: 5MIB050
szürke/narancs színű: 5MIB150

5MIB050
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-10%

5MIB150

8SNIV

8SNIP

SNIPER ELITE KABÁT, DERÉKNADRÁG
SZEZONOS RUHÁZAT
Kabát: dzsekifazonú kabát rejtett húzózárral, állítható mandzsettával • két oldal-, három,
bőségráncos rávarrt-, egy telefon-, két cipzáros-, egy kabátujj- és egy hosszú tároló zseb
a deréknál • állig érő húzózár, szennyeződésektől védő, tépőzáras cipzárfedővel
Deréknadrág: két oldal-, két zárható rátétes-, három szerszám-, egy telefon- és két zárható
farzseb • övbújtatók, biztonsági varrás az ülepen, tépőzárral állítható bokarész • dupla térdeplőtasak, rendelhető térdvédővel (8KNEE)
EU szabvány: EN340

MÉRETEK: 48/50 – 60/62

11 571Ft

-8%

8 663Ft

10 650Ft

8SNIV

-8%

7 970Ft

8SNIP

8SNIB

SNIPER ELITE MELLESNADRÁG
SZEZONOS RUHÁZAT
csatokkal állítható vállpánt, oldalgombos gumizott derék • két bőségráncos oldal-, két nagy
rátétes-, két szerszámtartó-, két zárható far- és mellzseb • dupla térdfolt és térdeplőtasak,
rendelhető térdvédővel (8KNEE) • tépőzárral állítható bokarész
EU szabvány: EN340

MÉRETEK: 48/50 – 60/62

12 365Ft

-8%

11 340Ft

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.
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