
marhahasíték hegesztőkesztyű • 15 cm-es marhahasíték
mandzsetta • olvadt fémcseppek elleni védelem • 100°C kontakt
hő ellen véd >15 sec

MÉRET: 10-es
CSOMAGOLÁS: 60/12
EU szabvány: EN388:2016 3132X, EN407:2004 412x4x, 

EN12477:2001 + A1:2005 TYPE A, EN1149, EN420

rendkívül puha, vastag színmarhabőr tenyér és kézhát • megnövelt
felületű artériavédő színbőrből • gumírozott, elasztikus pamut csukló-

mandzsetta • kényelmes, minőségi védőkesztyű

MÉRET: 8, 9, 10 és 11-es
CSOMAGOLÁS: 120/10
EU szabvány: EN420, EN388: 2016 3031X

puha színbáránybőr, pontos, argongázas „AVI” hegesztést lehetővé
tevő prémium minőség • 15 cm-es marhahasíték mandzsetta •

antisztatikus tulajdonságok

MÉRET: 9 és 10-es
CSOMAGOLÁS: 120/10
EU szabvány: EN388:2016 3011X, EN407:2004 422x4x,

EN12477:2001 +A1:2005 TYPE B, EN1149, EN420

GAN20160 (A1)

GAN20130 (A1P3R)

EU szabvány: EN143, EN14387

GAN20140 (P2)

GAN20170 (P3R)

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

GAN20150 (A1B1E1K1)

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 fej- kosárral; •

kombinálható, moduláris, könnyű szűrőbetétek; • hosszan tartó
viseletre tervezett, bármilyen arcformára alkalmazható • rendkívül
csekély súly: 130g • egyesével van csomagolva

EU szabvány: EN140:2000

GAN20180 (A1B1E1K1P3R)

Az ajánlat 2021. október 01-től 31-ig tart.

2260 - BŐRKESZTYŰ

KÉZVÉDELEM

2514 - HEGESZTŐKESZTYŰ

KÉZVÉDELEM

2540 - HEGESZTŐKESZTYŰ

KÉZVÉDELEM

ETNA SZŰRŐBETÉTEK

LÉGZÉSVÉDELEM

ETNA IKERSZŰRŐS FÉLÁLARC

LÉGZÉSVÉDELEM

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

2514

2260

2540

GAN20130

GAN20160

GAN20102

GAN20170

GAN20140 GAN20150

GAN20180
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-10%

-10%

-8%

-8%

-5%

-8%

-8% -8%

-8%

EXKLUZÍV 

AJÁNLATAINK

1 343Ft

1 210Ft

1 570Ft

1 420Ft

1 138Ft

1 030Ft

1 879Ft

1 730Ft

 4 504Ft

4 150Ft

5 575Ft

5 300Ft

1 093Ft

1 010Ft

2 400Ft

2 210Ft
5 194Ft

4 780Ft

2 603Ft

2 400Ft

októberi

AKCIÓK!



6TIFC00NSI

6TIMC00NSI

6TIFS00NSI

6TIMS00NSI

extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható, víztiszta, páramentes
(N), karcolódás gátló bevonattal (AS) és UV védelemmel rendelkező, 1,6

mm vastag polikarbonát lencse• Airfl ex két komponensű (polikarbonát
és TPR), állítható dőlésszögű, hajlékony és rugalmas szárak – szürke és
lime színben• puha állítható orrnyereg • precíz és optimális illeszkedés
minden fejformához • hosszú ideig viselhető

 

TIGER-MEDIUM CLEAR VÉDŐSZEMÜVEG (6TIMC00NSI)

SÚLY: nagyon könnyű, 18 g
EU szabvány:EN 166:2001, EN 170:2003 - 2C-1,2 1FTN

TIGER-FIRST SMOKE VÉDŐSZEMÜVEG (6TIMS00NSI)

SÚLY: nagyon könnyű, 18 g
EU szabvány:EN 166:2001, EN 172:1994 +A1:2000+A2:2001 5-3,1 1FTN

extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható, víztiszta, karcolódás 

gátló bevonattal (AS) és UV védelemmel rendelkező, 1,6 mm vastag po- 

likarbonát lencse • Airfl ex hajlékony és rugalmas szürke szárak • precíz
és optimális illeszkedés minden fejformához • puha állítható orrnyereg •

hosszú ideig viselhető
 

TIGER-FIRST CLEAR VÉDŐSZEMÜVEG (6TIFC00NSI)

SÚLY: nagyon könnyű, 17 g
EU szabvány:EN 166:2001, EN 170:2003 - 2C-1,2 1FT

TIGER-FIRST SMOKE VÉDŐSZEMÜVEG (6TIFS00NSI)

SÚLY: nagyon könnyű, 17 g
EU szabvány:EN 166:2001, EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001 5-3,1 1FT

6PANS00NSI

6PANY00NSI

6PANC00NSI

füstszínű, extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható, karc- (K) 

és, páramentes (N), UV védelemmel rendelkező, 1,6 mm vastag polikar-
bonát lencse • Airfl ex két komponensű (polikarbonát és TPR) állítható 

dőlésszögű, hajlékony és rugalmas szárak – szürke és lime színben • 

kényelmes és puha orrnyereg, TPR alapanyagú speciális homlokvédő •

precíz és optimális illeszkedés minden fejformához • hosszú ideig visel-
hető

 

TIGER-HIGH SMOKE VÉDŐSZEMÜVEG (6TIHS00NSI)

SÚLY: nagyon könnyű, 22 g
EU szabvány:EN 166:2001, EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001 5-3,1 1FTKN

extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható, karcolódás gátló be-

vonattal (AS) és UV védelemmel rendelkező, 1,6 mm vastag víztiszta
polikarbonát lencse • több komponensű (SBC kopolimer és TPR), kék és
szürke, állítható dőlésszögű memória szár • precíz és optimális
illeszkedés minden fej formához • fémmentes termék – elektromos
környezetben is • puha és állítható, csúszásbiztos orrnyereg • hosszú
ideig viselhető

 

PANTHER CLEAR VÉDŐSZEMÜVEG (6PANC00NSI)

alakvisszanyerő memória szár

SÚLY: 22 g • EU szabvány:EN 166:2001, EN 170:2003 – 2C-1,2 1FT

PANTHER SMOKE VÉDŐSZEMÜVEG (6PANS00NSI)

alakítható memória szár

SÚLY: 22 g • EU szabvány:EN 166:2001, EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 5-3,1 1FT

PANTHER YELLOW VÉDŐSZEMÜVEG (6PANY00NSI)

alakítható memória szár

SÚLY: 22 g • EU szabvány:EN 166:2001, EN 170:2003 – 2C-1,2 1FT
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1 224Ft

1 170Ft

2 062Ft

1960Ft
2 062Ft

1960Ft

1 224Ft

1 1170Ft

1 805Ft

1 720Ft

1 934Ft

1 840Ft

3 086Ft

2 940Ft

1 805Ft

1 720 



-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10% -10%

puha, vastag színmarhabőr tenyér és kézhát • speciális víztaszító
bevo- nattal ellátott védőkesztyű • teljes színbőr mandzsetta,

kényelmes és ru- galmas kivitel • kézháton felső csuklógumírozás

MÉRET: 8, 9, 10-es
CSOMAGOLÁS: 120/10
EU szabvány: EN388: 2016 2121x

színmarhabőr tenyerű hegesztőkesztyű • marhahasíték kézhát • 15

cm-es marhahasíték mandzsetta

MÉRET: 10-es
CSOMAGOLÁS: 60/12
EU szabvány: 2524: EN420, 

EN388: 2016 2132X, EN407: 2004 422x4x

marhahasíték hegesztőkesztyű • 7 cm-es marhahasíték mandzsetta • 

100 °C kontakt hő > 15 sec

MÉRET: 10-es
CSOMAGOLÁS: 60/12
EU szabvány: EN420, EN388: 2016 3143X, EN407: 2004 42xx4x

230 231 232

puha, kézre simuló színkecskebőr • artéria- és körömvédő • pamut
dzsör- zé kézhát • felső csuklógumírozás • fi nom munkákra is
használható ké- nyelmes védőkesztyű

MÉRET: 8, 10-es
CSOMAGOLÁS: 100/10
EU szabvány: EN420, EN388: 2016 2021X

vastag, szürke, kiváló minőségű marhahasíték • dupla vastag
megerősí- tés a tenyéren, valamint a mutató- és hüvelykujjon •

maximális kopásál- lóság és szúrásbiztosság • bőrkesztyűkre
vonatkozó lehető legmagasabb védelmi képesség • erős vászon
kézhát és mandzsetta, vastag, puha te- nyérbélés • artéria-,

köröm-, és ökölcsontvédő

MÉRET: 10, 11 és 12-es• CSOMAGOLÁS: 120/12• EU szabvány: EN420, 

EN388:2016 4234X

puha színsertésbőr sofőrkesztyű • artéria- és körömvédő • tartós,

puha, piros pamut kézhát • piros csíkos, tépőzárral állítható
rugalmas csukló- rész • fi nom munkákra is használható komfortos
védőkesztyű

MÉRET: 7, 8, 9, 10 és 11-es
CSOMAGOLÁS: 120/12
EU szabvány: EN420, EN388:2016 3112X

2410 - BŐRKESZTYŰ

KÉZVÉDELEM

2507 - HEGESZTŐKESZTYŰ

KÉZVÉDELEM

2524 - HEGESZTŐKESZTYŰ

KÉZVÉDELEM

BŐRKESZTYŰ

KÉZVÉDELEM

850 - BŐRKESZTYŰ

KÉZVÉDELEM

840 - BŐRKESZTYŰ

KÉZVÉDELEM

2410

2524

2507

230

850

840

231 232

1 035Ft

940Ft

1 624Ft

1 470Ft

2 842Ft

2 560Ft

783Ft

710Ft

1 312Ft

1 180Ft

1 573Ft

1 420Ft

783Ft

710Ft
872Ft

750Ft
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vastag, marhahasíték hegesztőkesztyű• Kevlar® szálas varrás

MÉRET: 10-es
CSOMAGOLÁS: 60/10

EU szabvány: EN420, EN388: 2016 3143X, 
EN407: 2004 423x4x

13-as kötésű• tenyerén fekete krepp latex mártott védőkesztyű
megnö- velt élettartammal

MÉRET: 7, 8, 9, 10 és 11-es
CSOMAGOLÁS: 50/5 – páranként külön csomagolva
EU szabvány: EN420, EN388: 2016 3x42D

D szintű TDM vágásbiztonság

13-as kötésű• tenyerén szellőző fekete mikrohabosított nitril
mártott vé- dőkesztyű megnövelt élettartammal

MÉRET: 6, 7, 8, 9, 10 és 11-es
CSOMAGOLÁS: 50/5 – páranként külön csomagolva
EU szabvány: EN420, EN388:2016 4344D

D szintű TDM vágásbiztonság

rugalmas, erősített, fekete és fl uo 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

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

6FITU00NSI

6MUSU00NSI

6MER200NSI

6FITC00NSI

6MUSC00NSI

6MER400NSI

SNR: 29 dB • könnyen és higiénikusan felhelyezhető • zöld PVC szár segít-
ségével

CSOMAGOLÁS: 50 db • EU szabvány: EN 352-2:2002

6MER200NSI: 100 x 41 mm-es látómező, fényelemes és elemes
kazetta, dupla fényérzékelővel

6MER400NSI: 100 x 45 mm-es látómező, fényelemes és cserélhető

elemes 

kazetta, 4 db fényérzékelővel

MMA (bevont elektródás ívhegesztés)

MIG (fogyó elektródás, semleges gázhegesztés)

MAG (fogyó elektródás, aktív CO2 hegesztés)

TIG>5A inert AVI hegesztés, horonygyalulás és plazmavágás

EU szabvány: EN166:2001, EN175:1997, EN379:2003+A1:2009

SNR: 23 dB • extra kényelmes • könnyen és higiénikusan felhelyezhető •

fekete ABS szár segítségével

CSOMAGOLÁS: 50 db • EU szabvány: EN 352-2:2002

2625

1CRLG

1CRHB

6MX7000NSI

6FITU00NSI

6MER200NSI

6MUSU00NSI

6FITC00NSI

6MER400NSI

6MUSC00NSI

2 073Ft

1 870Ft

1 595Ft

1 550Ft

1 611Ft

1 450Ft

3 313Ft

2 990Ft

8 879Ft

7 990Ft

11 158Ft

10 050Ft

15 340Ft

14 580Ft

12 305Ft

11 080Ft

13 644Ft

12 280Ft

19 061Ft

18 110Ft

MAX700 FÜLTOK 

HALLÁSVÉDELEM

1CRHB - EUROCUT 5 L580

KÉZVÉDELEM

1CRLG - EUROCUT 5 N560

KÉZVÉDELEM

2625 - HEGESZTŐKESZTYŰ

KÉZVÉDELEM

EASY TO FIT FÜLDUGÓ

HALLÁSVÉDELEM

MUSHROOM FÜLDUGÓ

HALLÁSVÉDELEM

MERCURIO 2, MERCURIO 4

HEGESZTÉSVÉDELEM

-3%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

-5%

-10%

-10%

-5%
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barna vízlepergető, teljes szín bivalybőr felsőrész • kompozit
lábujjvédő és flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni textil talplemez •

lélegző, nedv- szívó és gyorsan száradó hálós belső bélés •

szivacsos szártető és nyelv és fém fűzővezetők • antisztatikus, SRC
csúszásbiztosságú, emelt kopá- sállósággal rendelkező, kétrétegű
PU/TPU talp, energiaelnyelő sarok • megerősített saroktámasz és
plusz orrborítás, folyadékok, mechanikai hatások elleni kiegészítő
védelemhez • a magas járótalpmintázat segíti a tapadást még a
nagyon durva felületű padozaton is 

Alkalmazási területek: külső, nedves körülmények, építkezés,

kőműves 

munkák, ipar stb.

MÉRET: 35-48

EU szabvány:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC 

barna vízlepergető marhabőr felsőrész•acél lábujjvédő és acél
átszúrás elleni talplemez•lélegző és nedvszívó hálós belső
bélés•szivacsos szárte- tő és nyelv, illetve fém
fűzővezetők•antisztatikus, SRC csúszásbiztosságú, emelt
kopásállósággal rendelkező, kétrétegű PU talp, energiaelnyelő
sarok •plusz orrborítás az orr-rész megerősítéséhez

Alkalmazási területek: belépő szintű építkezési lábbeli, külső,

nedves kö-

rülmények, építkezés, kőművesmunkák, ipar stb.

MÉRET: 36-49

EU szabvány:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

szellőző hálós felsőrész TPU megerősítéssel • nagyon könnyű,

kényelmes és rugalmas, teljesen fémmentes lábbeli fekete/kék
színben • antisztati- kus, olajálló, emelt szinten SRC
csúszásbiztosságú, kétrétegű EVA / nitril gumitalp • kompozit
lábujjvédő és textil talplemez, energiaelnyelő sarok •

nedvességszívó, szellőző nemszőtt 3D hálós bélés • kivehető,

komfortos, perforált légáteresztő EVA talpbetét • elektrosztatikus
ESD tulajdonság

MÉRET: 37-47

EU szabvány:
EN ISO 20345 :2011 S1P SRC

piros színű változat ára: 
17 080 Ft

fekete 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 

Alkalmazási területek: külső, nedves körülmények, építkezés,

kőműves-munkák, ipar stb.

MÉRET: 38-47
EU szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO WR SRC

divatos, kényelmes és kiválóan szellőző fekete színű velúr és
textilhálós felsőrész • antisztatikus, olajálló, emelt szinten SRC
csúszásbiztosságú, kétszínű (fekete és fehér) és kétrétegű EVA /

nitril gumi talp, energiaelnye- lő sarok • kompozit lábujjvédő leeső
tárgyak- és textil talplemez talpát- szúrás ellen • ESD tulajdonság,

fényvisszaverő díszcsíkok • nedvességszí- vó, szellőző, 3D hálós
nemszőtt bélés • kivehető, kényelmes, nedvszívó és
szagsemlegesítő talpbetét energiaelnyelő EVA betéttel

MÉRET: 37-47

EU szabvány:
EN ISO 20345 :2011 S1P SRC ESD 

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•megerősített
saroktámasz és plusz orrborítás, folyadékok, mechanikai hatások
elleni ki- egészítő védelemhez•a magas járótalpmintázat segíti a
tapadást még a nagyon durva felületű padozaton is 

Alkalmazási területek: külső, nedves körülmények, építkezés, kőműves 

munkák, ipar stb.

MÉRET: 35-48

EU szabvány:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

STONE S3 SRC VÉDŐCIPŐ

LÁBVÉDELEM

FLINT S3 SRC VÉDŐBAKANCS

LÁBVÉDELEM

GALAXITE S1P SRC ESD VÉDŐFÉLCIPŐ

LÁBVÉDELEM

STONE S3 SRC VÉDŐBAKANCS

LÁBVÉDELEM

GRAPHITE S1P SRC ESD VÉDŐCIPŐ

LÁBVÉDELEM

ROCKET S3 HRO WR SRC VÉDŐBAKANCS

LÁBVÉDELEM

9STL370

9GAL120

9FLH370

9STH370

9ROCK10

9GRAP100

-5%

-5%

-5% -5%

-5%

-10%

13 818Ft

13 130Ft

14 097Ft

13 390Ft

19 897Ft

18 900Ft

12 957Ft

12 310Ft

20 100Ft

19 100Ft

26 432Ft

23 790Ft
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300 g/m2 vastag, 75% poliészter és 25% pamut alapanyag•5

cm széles fényvisszaverő csík: 2 a test körül, 2 a karon és 1 a
vállon•álló gallér végéig érő cipzár•kontraszt betétek a
vállon, a mandzsettá- nál, az oldal- és az
aljrészen•gumírozott textil mandzsetta és aljrész •két
oldalzseb•két belső zseb

MÉRET: S – 3XL•CSOMAGOLÁS: 1/10•EU szabvány: EN ISO

20471 

CL 2

sárga színű: 5GOK160, narancs színű: 5GOK170

poliuretánnal mártott 100% 150D poliészter alapanyag•5 cm
széles fényvisszaverő csík: 2 a test és 2 a karok körül, illetve 2

lábszárakon •KABÁT: hegesztett varrások, zsinórral állítható,

gallérban rejtett kapucni•álló gallér végéig futó, patentos
fedett cipzár•raglán sza- bású ujjak, szellőző lyukak a hónalj
részen, szellőzés a hátrészen• gumírozott
mandzsetta•zsinórral állítható derékrész•2 fedett oldal
zseb•NADRÁG: hegesztett varrások•gumírozott derékrész a
nad- rágon•sliccelt zsebnyílás•patenttel szűkíthető szárak

MÉRET: S – 3XL•CSOMAGOLÁS: 1/10•EU szabvány: EN ISO

20471 

kabát: CL 3, nadrág: CL 1 , EN 343 4.4.

sárga színű: 5KAW160, narancs színű: 5KAW170

100 g/m2 vastag 2 rétegű Softshell alapanyag: 100%

mechanikus stretch poliészter + TPU membrán•100% poliészter
hálós bélés a testen ás a karokon és 55 g/m2 vastag 100%

poliészter tafeta bélés a kapucniban és a zsebeknél•5 cm
széles szegmentált fényvisszaverő csík: 2 a test körül, 2 a
karon•az alapanyag vízállósága: 8000 mm• páraáteresztő
képessége: 5000 g/m2/24h•hegesztett varrások, a gallérban
rejtett, tépőzárral állítható vihar kapucni•álló gallér vé- géig
futó, tépőzárral fedett cipzár•szitázható, karcsúsított szabású
kabát•gumírozott és tépőzárral állítható mandzsetta és
zsinórral állítható aljrész•1 függőleges cipzáras felső zseb•2

cipzáros fedett oldal zseb•1 cipzáras belső zseb•1 cipzáras zseb
az ujjon•kontraszt betétek a vállon és a karon, illetve a felső
zsebnél

MÉRET: S – 3XL•CSOMAGOLÁS: 1/10•EU szabvány: EN ISO

20471 

CL 3 (S/M méreteknél CL 2), EN 343 3.3.

sárga színű: 5HOT160, narancs színű: 5HOT170

200 g/m2 vastag, 100% poliészterre mártott lágy PVC•5 cm
széles fényvisszaverő csík: 2 a test körül, és 2 a karokon + 2 a
lábszáron•az alapanyag vízállósága: 2000 mm•hegesztett
varrások•kétrészes ruha (kabát + nadrág), gallérba rejtett,
zsinórral állítható kapucni- val•KABÁT: álló gallér végéig futó,

patentos fedett cipzá•raglán szabású karok, szellőző lyukak
a hónalj részen•patenttal állítható mandzsetták, vízhatlan
szellőzőnyílás a háton•2 fedett oldalzsebv- NADRÁG:

hegesztett varrások•gumírozott derék, sliccelt zsebnyílás
•patenttal szűkíthető bokarész

MÉRET: S – 3XL•CSOMAGOLÁS: 1/10

zöld színű: 5RAI080, sárga színű: 5RAI120

HOTARU

JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT

RAINET ORKÁN ESŐRUHA 

JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT

KAWA FLUO ESŐRUHA 

JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT

GOKKAN CIPZÁRAS PULÓVER

JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT

10 160Ft

 9 150Ft

7 299Ft

 6 940Ft

11 303Ft

10 740Ft

18 046Ft

16 240Ft

12 740Ft

12 110Ft

21 907Ft

19 720Ft

7 299Ft

 6 940Ft

11 176Ft

10 060Ft
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-5%

-5%

-10%

-10%

-5%

-5%

-10%

-10%

5RAI080

5HOT160

5GOK160

5KAW160

5RAI120

5HOT170

5GOK170

5KAW170
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poliészter/pamut alapra kétszer mártott PVC•0,32 mm
vastag, varrott és hegesztett, vízálló•cipzáras és paten-

tos záródás•kétrészes ruha (kabát+deréknadrág) kivitel
•zsinórral állítható bőségű kapucni•két külső zseb, gu-

mírozott mandzsetta

MÉRET: M, L, XL, XXL, XXXL
EU szabvány: EN ISO 13688

zöld színű: 50200-50204

sárga színű: 50210-50214

poliészter/pamut alapra kétszer mártott PVC•0,32 mm
vastag, varrott és hegesztett, vízálló•cipzáras és paten-

tos záródás•hosszú (120 cm) köpeny•zsinórral állítható
bőségű kapucni•két külső zseb, gumírozott mandzsetta

MÉRET: M, L, XL, XXL, XXXL 

EU szabvány: EN ISO 13688:2013

zöld színű köpeny : 50300-304

sárga színű köpeny: 50310-314

poliamidra mártott lágy, rugalmas PVC•0,18 mm
vastag, varrott plusz hegesztett•vízhatlan
szellőzőnyílás a háton, gallérba rejthető
kapucni•vékony, nagy szakítószilárdsá- gú víz- és
szélálló anyag•hidegállóság: -20°C•két külső zseb,

gumírozott mandzsetta•kétrészes ruha (kabát+de-

réknadrág) kivitel

MÉRET: M, L, XL, XXL, XXXL

lágy PVC-vel borított 100% Poliészter / 200g/m2/170T
KA- BÁT: leragasztott (hegesztett) varrások•rejtett
kapucni zsinórral•magas gallér, cipzáros
záródás•Raglán ujjak •hónalján és hátul szellőző
nyílások•patenttal állítható mandzsetta•2 fedett
oldalzseb•zsinóros aljrész NAD- RÁG•hegesztett
varrások•gumírozott derékrész•sliccelt
zsebnyílás•patenttel szűkíthető szárak

MÉRET: S – 3XL

zöld (5PLS080) 

sárga (5PLS060)

PVC ESŐRUHA 

SZEZONOS RUHÁZAT

PLUVIO

SZEZONOS RUHÁZAT

OSCAR

SZEZONOS RUHÁZAT

HOSSZÚ PVC ESŐKÖPENY

SZEZONOS RUHÁZAT

4 177Ft

3 970Ft

3 980Ft

3 780Ft

3 058Ft

2 900Ft

3 232Ft

3 070Ft

6 822Ft

6 150Ft

3 493Ft

3 560Ft

3 058Ft

2 900Ft

50200

50300

5OSCB

5PLS08000L

50210

50310

5PLS06000L
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-5%

-5%

-5%

-5%

-5%

-5%

-5%
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300 g/m2 vastag, 60% pamut + 40% poliész- ter
kevertszálas alapanyag•egyenes szabású,

vastag dzsekifazonú kabát, patenttal állítható
mandzsettával és tépőzárral állítható derék-

kal•teljesen fémmentes, megerősített váll- és
hátrész•állig érő húzózár, szennyeződésektől
védő, tépőzáras cipzárfedővel, magas álló
gallér- ral•vastag, kopásálló alapanyag, ideális
intenzív ipari használatra•két bebújós
függőleges nyílá- sú oldalzseb•két dizájnos
fedett felső zseb

MÉRET: S – 4XL

kék színű: 5IRJ120, antracit színű: 5IRJ150

300 g/m2 vastag, 60% pamut + 40%

poliészter kevertszálas alapanyag•regular
szabású, vas- tag kopásálló mellesnadrág,

ideális intenzív ipari használatra•állítható
műanyag csatos vállpánt• övbújtatók,

kényelmi betét a láb között•gombbal záródó,

oldalt gumírozott és oldalgombos derék
•megerősített térdrész•a száron még 5 cm-

es lehajtási lehetőség•egy tépőzáras
mellzseb•két bebújós oldalzseb•két
farzseb•egy fedett cargo zseb•egy
megerősített vonalzó zseb•műanyag kulcs-

vagy kitűző tartó

MÉRET: S – 4XL

kék színű: 5IRP120, antracit színű: 5IRP150

300 g/m2 vastag, 60% pamut + 40%

poliészter kevertszálas alapanyag•regular
szabású, vas- tag kopásálló mellesnadrág,

ideális intenzív ipari használatra•állítható
műanyag csatos vállpánt• övbújtatók,

kényelmi betét a láb között•gombbal záródó,

oldalt gumírozott és oldalgombos derék
•megerősített térdrész•a száron még 5 cm-

es lehajtási lehetőség•egy tépőzáras
mellzseb•két bebújós oldalzseb•két
farzseb•egy fedett cargo zseb•egy
megerősített vonalzó zseb•műanyag kulcs-

vagy kitűző tartó

MÉRET: S – 4XL

kék színű: 5IRB120, antracit színű: 5IRB150

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.

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%
9 632Ft

8 670Ft

8 162Ft

7 350Ft

7 371Ft

6 640Ft

9 632Ft

8 670 Ft

8 162Ft

7 350Ft

7 371Ft

6 640Ft

IRAZU KABÁT 

SZEZONOS RUHÁZAT

IRAZU DERÉKNADRÁG

SZEZONOS RUHÁZAT

IRAZU MELLESNADRÁG

SZEZONOS RUHÁZAT
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5IRJ120

5IRB120

5IRP120

5IRJ150

5IRB150

5IRP150
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