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60332
60332

60336
60336

Az ajánlat 2021. szeptember 01-től 30-ig tart.
60510

VRILUX
SZEMVÉDELEM

KERET: a lencse szolgál keretként (F) SZÁR: fekete színű, állítható hosszúságú és dőlésszögű, felfűzhető műanyag LENCSE: karcmentes, erősített
2,4 mm vastag polikarbonát OLDALVÉDŐ: egybeépített
SÚLY: 39 g • CSOMAGOLÁS: 120/10 • EU szabvány: EN 166, EN 170
60332: páramentes víztiszta lencse (2-1,2 1FN, fényszűrő osztály: 0)
60336: sárga karcmentes lencse (2-1,2 1FK, fényszűrő osztály: 0)

60513

STYLUX
SZEMVÉDELEM

KERET: műanyag, kényelmes szilikon orrnyereggel (FT) SZÁR: állítható dőlésszögű és hosszúságú, műanyag LENCSE: karcmentes, extrém
hőmérsékleti viszonyok közt használható 2.3 mm vastag polikarbonát
OLDALVÉDŐ: egybeépített
SÚLY: könnyű, 29 g • CSOMAGOLÁS: 120/10 • EU szabvány: EN 166, EN 170
60510: kék szár, víztiszta lencse (2-1,2 1FTK, fényszűrő osztály: 0)
60513: fekete szár, füstszürke lencse (5-3,1 1FTK, fényszűrő osztály: 3)
60516: kék szár, sárga lencse (2-1,2 1FTK, fényszűrő osztály: 0)

60510
60332

%
55%
-1
-1 Ft
1 461

1 718Ft
1 718Ft

1 461 Ft

1 278Ft

KERET: a lencse szolgál keretként (S) SZÁR: erősített, 2,4 mm vastag,
állítható hosszúságú és dőlésszögű, felfűzhető kék műanyag LENCSE:
korrekciós (dioptriás) szemüveg fölé is felvehető, karcmentes, UV-védő,
víztiszta polikarbonát panoráma lencse (2-1,2 1SK, fényszűrő osztály: 0)
OLDALVÉDŐ: egybeépített
SÚLY: 46 g • CSOMAGOLÁS: 120/10 • EU szabvány: EN 166, EN 170

1 946 Ft

-15%

1 419Ft

-15%

60516

1 419Ft

-15%

1 278Ft

VRILUX SZEMÜVEGRE VEHETŐ VÉDŐSZEMÜVEG
SZEMVÉDELEM

-15%

1 356Ft

60513

Ft 1 206 Ft 1 206 Ft
1
153
-15%
-115%
Ft
086
Ft
1 086
60336

60340

2 290Ft

60516

60400

60401

60403

VISILUX
SZEMVÉDELEM

KERET: 100% polikarbonát (FT) SZÁR: polikarbonát, rugalmas Ecolive®
végekkel LENCSE: extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható
2,2 mm vastag polikarbonát OLDALVÉDŐ: széles, kerethez rögzített
SÚLY: 45 g • CSOMAGOLÁS: 120/10 • EU szabvány: EN166, EN170
60400: karcmentes víztiszta lencse (2-1,2 1FTK, fényszűrő osztály: 0)
60401: víztiszta lencse (2-1,2 1FT, fényszűrő osztály: 0)
60403: füstszürke karcmentes lencse (5-3,1 1FTK, fényszűrő osztály: 3)

60400

658Ft

-15%

60401

549Ft

-15%

60403

645Ft

-15%

559 Ft 466 Ft 548 Ft

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

60360

60363

60350

ECOLUX
SZEMVÉDELEM

SABLUX
SZEMVÉDELEM

KERET: műanyag (nylon) (F) SZÁR: állítható hosszúságú,
szemüvegzsinó- rra fűzhető műanyag LENCSE: 2,2 mm vastag
polikarbonát OLDALVÉDŐ: egybeépített
SÚLY: könnyű, 34 g • CSOMAGOLÁS: 120/10 • EU szabvány:EN 166, EN
170
60360: fekete keret, víztiszta lencse (2-1,2 1F, fényszűrő osztály: 0)
60363: fekete keret, füstszürke lencse (5-3,1 1F, fényszűrő osztály: 3)

60360

644Ft

-15%

547 Ft

KERET: műanyag (FT) SZÁR: kék színű, állítható hosszúságú nylon
LENCSE: karcmentes, extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható,
2,2 mm vastag polikarbonát OLDALVÉDŐ: egybeépített, ívelt
SÚLY: 36 g • CSOMAGOLÁS: 120/10 • EU szabvány: EN 166, EN 170
60350: víztiszta lencse (2-1,2 1FTK, fényszűrő osztály: 0)
60353: füstszürke lencse (5-3,1 1FTK, fényszűrő osztály: 3)

60350

60363

550Ft

-15%

838Ft

467 Ft

-15%

712 Ft

60530

KERET: szürke/fekete bikolor nylon, kényelmes szilikon orrnyereggel (F)
SZÁR: állítható dőlésszögű és hosszúságú szürke/fekete poliamid, rugalmas szárvégekkel a kiváló, kényelmes rögzítéshez LENCSE: karcmentes,
2,2 mm vastag polikarbonát OLDALVÉDŐ: egybeépített
SÚLY: könnyű, 29 g CSOMAGOLÁS: 120/10 •EU szabvány:EN 166, EN 170
60530: víztiszta lencse (2-1,2 1FK, fényszűrő osztály: 0)

-15%

860Ft

-15%

731 Ft

FIXLUX
SZEMVÉDELEM

KERET: műanyag, kényelmes csúszásmentes szilikon orrnyereg (FT)
SZÁR: kék ﬂ exibilis 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 nm-ig)
OLDALVÉDŐ: egybeépített, ívelt
SÚLY: 40 g • CSOMAGOLÁS: 120/10 • EU szabvány: EN 166, EN 170
60310: víztiszta lencse (2-1,2 1FTK, fényszűrő osztály: 0)

1 702Ft

1 263 Ft

-15%

1 447 Ft

60570

60590

PARALUX
SZEMVÉDELEM

MONOLUX
SZEMVÉDELEM

KERET: kényelmes, csúszásmentes szilikon orrnyereg (F) SZÁR: ﬂ exibilis,
kék műanyag, állítható hosszúságú, felfűzhető végű LENCSE: páramentes, 2,2 mm vastag, víztiszta polikarbonát (2-1,2 1FN, fényszűrő osztály: 0)
OLDALVÉDŐ: egybeépített, ívelt
SÚLY: nagyon könnyű, 26 g • CSOMAGOLÁS: 120/10 •EU szabvány:
EN 166, EN 170

1 471Ft

60353

60310

MIRALUX
SZEMVÉDELEM

1 486Ft

60353

-15%

KERET: szellőzőlyukas, extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható, lágy PVC (BT) LENCSE: 1,7 mm vastag, víztiszta, vegyszerálló polikarbonát, erősített mechanikai védelemmel (2-1,2 1BT) RÖGZÍTÉS: állítható
gumipánt
SÚLY: 60 g • CSOMAGOLÁS: 100/10 • EU szabvány: EN 166, EN 170

641Ft

1 250 Ft

-15%

545 Ft
—2—

60405

60601

VISILUX-5 SÖTÉT HEGESZTŐSZEMÜVEG
SZEMVÉDELEM

KERET: 100% polikarbonát (FT) SZÁR: polikarbonát, rugalmas Ecolive®
végekkel LENCSE: extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható 2,2
mm vastag polikarbonát OLDALVÉDŐ: széles, kerethez rögzített
SÚLY: 45 g • CSOMAGOLÁS: 120/10 • EU szabvány: EN 166, EN 169
60405: polikarbonát szár, lánghegesztő lencse (5 1FK)

2 606Ft

-15%

60599

HUBLUX
SZEMVÉDELEM

KERET: lágy PVC (B) LENCSE: 2,0 mm vastag, páramentes,
vegyszerálló polikarbonát, B fokozatú, erősített mechanikai
védelemmel (3.4 B), alsó és felső indirekt szellőzőnyílásokkal
RÖGZÍTÉS: állítható gumipánt
Korrekciós (dioptriás) szemüveg fölé is vehető!
SÚLY: 141 g • CSOMAGOLÁS: 100/20 •EU szabvány:EN166, EN170
60660: víztiszta lencse (2-1,2 2BN)
60661: víztiszta lencse (2-1,2 2BN), szivacsos keret

3 774Ft

-15%

3 208 Ft

60661

4 355Ft

60600

CHIMILUX
SZEMVÉDELEM

KERET: 4 indirekt ventillációs szellőzővel, por és folyadékok elleni védelemmel ellátott, lágy PVC (3B) LENCSE: víztiszta, vegyszerálló polikarbonát,
erősített mechanikai védelemmel (2-1,2 1B) RÖGZÍTÉS: állítható gumipánt
SÚLY: nagyon könnyű, 84 g • CSOMAGOLÁS: 200/20 •EU szabvány:
EN 166, EN 170

60599: standard 60600: páramentes

-15%

787Ft

3 702Ft

-15%

1 223Ft

-15%

669 Ft 1 040 Ft

6TIHC00NSI

TIHI00NSI

TIGER-HIGH CLEAR
SZEMVÉDELEM

víztiszta, extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható, karc- (K) és,
páramentes (N), 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 • kényelmes és puha orrnyereg, teljesen fémmentes szemüveg • TPR alapanyagú
speciális szemöldökvédő • precíz és optimális illeszkedés minden fejformához
SÚLY: nagyon könnyű: 22 g – hosszú ideig viselhető •EU szabvány:
EN 166:2001, EN 170:2003 - 2C-1,2 1FTKN

3 086Ft

-15%

2 268 Ft
60661

60660

KERET: 2 alsó és 1 felső indirekt ventillációs szellőzővel, folyadékok elleni
védelemmel ellátott, lágy PVC (3B) LENCSE: víztiszta, páramentes, vegyszerálló polikarbonát, erősített mechanikai védelemmel (2-1,2 1B) RÖGZÍTÉS: állítható gumipánt
SÚLY: 118 g • CSOMAGOLÁS: 100/12 • EU szabvány: EN 166, EN 170

2 668Ft

2 215 Ft
60660

KEMILUX
SZEMVÉDELEM

-5%

TIGER-HIGH IN/OUT
VÉDŐSZEMÜVEG

extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható, karcmentes (K), párásodás gátló bevonattal (AF) és UV védelemmel rendelkező, 1,6 mm vastag, In/
Out polikarbonát 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
SÚLY: Nagyon könnyű: 22 g – hosszú ideig viselhető • EU szabvány:
EN 166:2001, EN 170:2003 – 5C-1.7 1FTK

3 658Ft

2 932 Ft

-5%

3 475 Ft
—3—

60565

60440

STARLUX
SZEMVÉDELEM

TWISTLUX
SZEMVÉDELEM

KERET ÉS SZÁR: polikarbonát (F), rugalmas és hajlékony PVC szárvégekkel LENCSE: páramentes, 2,2 mm vastag, erősített polikarbonát 43 x 70
mm-es lencsemérettel kiváló felfekvés és széles látótér puha, csúszásbiztos orrhíd OLDALVÉDŐ: ívelt
SÚLY: nagyon könnyű, 25 g • CSOMAGOLÁS: 120/10 • EU szabvány: EN 166, EN 170
60565: színtelen keret, sárga bikolor szárvég, víztiszta páramentes lencse
(2-1,2 1FN, fényszűrő osztály: 0)

1 643Ft

-15%

2 118Ft

1 397 Ft
60560

60490

KERET ÉS SZÁR: polikarbonát (F), puha, rugalmas, csúszásbiztos PVC
szárvégekkel a maximális kényelmért és illeszkedésért LENCSE: ívelt,
karc- és páramentes panoráma lencse 2,3 mm vastag, erősített polikarbonátból 42,7 x 137 mm-es mérettel kiváló felfekvés és széles látótér puha,
csúszásbiztos orrhíd OLDALVÉDŐ: ívelt, egybeépített
SÚLY: nagyon könnyű, 25 g • CSOMAGOLÁS: 120/10 •EU szabvány: EN166,
EN170
60490: színtelen keret, fekete szárvég, víztiszta karc- és páramentes lencse
(2-1,2 1FN, fényszűrő osztály: 0)
60493: füstszínű keret, fekete szárvég, karc- és páramentes füstszürke
lencse (5-3,1 1FN, fényszűrő osztály: 3)

KERET: polikarbonát (FT) SZÁR: polikarbonát, komfortos, nagyon puha
nylon szárvéggel LENCSE: karcmentes, extrém hőmérsékleti viszonyok
közt használható, erősített, 2,4 mm vastag polikarbonát OLDALVÉDŐ:
egybeépített
SÚLY: ultrakönnyű, 22 g• CSOMAGOLÁS: 120/10 •EU szabvány: EN166, EN170
60560: fekete szár, víztiszta keret, víztiszta lencsével
(2-1,2 1FTK, fényszűrő osztály: 0)
60563: fekete szár, sötét keret, füstszürke lencsével
(5-3,1 1FTK, fényszűrő osztály: 3)

-15%

790 Ft

60563

1 306Ft

60490

-15%

1 499Ft

1 110 Ft

-15%

1 274 Ft

60543

60493

1 499Ft

-15%

1 274 Ft

1CHSL

TIGHLUX
SZEMVÉDELEM

EUROCUT STRONG 100 VÉDŐKESZTYŰ
KÉZVÉDELEM

KERET ÉS SZÁR: körkörös védelmű polikarbonát (F), egybeépített oldalés szemöldökvédővel, kényelmes, puha orrnyereggel LENCSE: páramentes, UV-védő polikarbonát, 2,2 mm vastag OLDALVÉDŐ: ívelt
SÚLY: könnyű, 28 g CSOMAGOLÁS: 120/10 • EU szabvány: EN 166, EN 172
60543: füstszínű keret, fekete szárvég, páramentes füstszürke lencse
(5-3,1 1FN, fényszűrő osztály: 3)

1 266Ft

60493

SPHERLUX
SZEMVÉDELEM

SOFTILUX VÉDŐSZEMÜVEG
SZEMVÉDELEM

930Ft

-15%

1 801 Ft
60563

60560

nagyobb komfortérzet és teljes zártság, fröccsenő folyadékok, ütési energia
elleni védelem KERET: a lencse szolgál keretként (S) levehető, puha, kényelmes TPE homlokvédő SZÁR: állítható hosszúságú és dőlésszögű, felfűzhető kék műanyag LENCSE: korrekciós (dioptriás) szemüveg fölé is felvehető,
karcmentes, UV-védő, víztiszta, 2,2 mm vastag polikarbonát panoráma lencse (2-1,2 1SK, fényszűrő osztály: 0) OLDALVÉDŐ: egybeépített
SÚLY: 68 g • CSOMAGOLÁS: 120/10 • EU szabvány: EN 166, EN 169

maximális szakítás- és kopásállóságú, D színtű TDM vágásbiztosságú, 13-as
kötésű, HDPA poliamid védőkesztyű, tenyerén és az ujjain 1,4 mm vastag marha hasítékbőr borítással • aramid szálas varrás, nagyon magas élettartam
• 250°C – 2-es szintű hőállóság • gumírozott, elasztikus pamut csuklómandzsetta
MÉRET: 9, 10, 11
CSOMAGOLÁS: 120/10
EU szabvány: EN 388: 2016 4x43Dx,
EN 407:2004 x2xxxx

-15%

4 106Ft

-15%

3 490 Ft

1 076 Ft

4

161

162

150

161 - BŐR RAKODÓKESZTYŰ
KÉZVÉDELEM

kiváló, prémium minőségű, vastag szürke marhahasíték védőkesztyű •
magas mechanikai védelmi képesség, a legmagasabb szintű továbbszakító erő elleni védelem • rendkívül nagy igénybevételre tervezett, tartós
védőkesztyű • erős vászon kézhát és mandzsetta
MÉRET: 10, 11
CSOMAGOLÁS: 120/12
EU szabvány:
EN 420,EN 388:2016 3123x
161

162

-10Ft%

150 - BŐR RAKODÓ KESZTYŰ
KÉZVÉDELEM

szürke marhahasíték • fehér vászon kézhát és mandzsetta • artéria-, köröm- és ökölcsontvédő pamut tenyérbélés
MÉRET: 10-es
CSOMAGOLÁS: 120/12
EU szabvány:
EN 420, EN 388: 2016 2132X

752Ft

677
-10%
689 Ft

572Ft

1CRBF

1CRNY

EUROCUT 3 N318HV
KÉZVÉDELEM

18-as kötésű, legmagasabb szakítás- és kopásállóságú és 3-as szinten vágásbiztos ﬂ uo sárga HPPE + nylon kesztyű • tenyerén fekete szellőző mikrohabosított nitril mártott védőkesztyű megnövelt élettartammal • „második
bőr” érzetű tapintási jellemző, teljesen kézre simuló formai kialakítás, páratlan kényelemmel, kiemelkedő csúszásbiztossággal és tapadással olajos
környezetben is • szellőző tenyér és kézhát, gumírozott mandzsetta • széles
méretszortiment
MÉRET: 7, 8, 9, 10 és 11-es
CSOMAGOLÁS: 50/5
– páranként külön csomagolva
EU szabvány:
EN 420, EN 388: 2016 4X42B

1 712Ft

-5%

EUROCUT 3 N318HVC
KÉZVÉDELEM

18-as kötésű, legmagasabb szakítás- és kopásállóságú és 3-as szinten vágásbiztos ﬂ uo sárga HPPE + nylon kesztyű • ökölcsontig fekete szellőző mikrohabosított nitrillel mártott védőkesztyű megnövelt élettartammal • „második bőr” érzetű tapintási jellemző, teljesen kézre simuló formai kialakítás,
páratlan kényelemmel, kiemelkedő csúszásbiztossággal és tapadással olajos
környezetben is • szellőző tenyér és kézhát, gumírozott mandzsetta• széles
méretszortiment
MÉRET: 7, 8, 9, 10 és 11-es
CSOMAGOLÁS: 50/5
– páranként külön csomagolva
EU szabvány:
EN 420, EN 388:2016 4x42B

1 796Ft

1 626 Ft

-5%

1 706 Ft
1CRAL00

1CHIC600

EUROCUT 3 N318HV VÉDŐKESZTYŰ
KÉZVÉDELEM

maximális szakítás- és kopásállóságú, C színtű TDM vágásbiztosságú, 13-as
kötésű, multiszálas (HDPE, poliészter és Spandex alapanyagú) sárga védőkesztyű, beütés elleni védelemmel • Kevlar varrású TPR megerősítés a kesztyű hátrészén • tenyerén csúszásbiztos sandy nitril mártás • Kiváló tapadás
nedves és olajos környezetben • vastag gumírozott mandzsetta
MÉRET: 10
CSOMAGOLÁS: 50/5
EU szabvány:
EN 388: 2016 4342CP

4 159Ft

-5%

543 Ft

766Ft

-5%

EUROCUT P330 VÉDŐKESZTYŰ
KÉZVÉDELEM

maximális szakítás- és kopásállóságú, C színtű TDM vágásbiztosságú,
13-as kötésű, multiszálas (HDPA, poliészter alapanyagú) szürke védőkesztyű • 30 cm-es védőkesztyű, hosszított szárral • tenyerén szürke kopásálló PU mártás • használata elsősorban száraz környezetben javasolt
• gumírozott mandzsetta
MÉRET: 6, 7, 8, 9, 10, 11
CSOMAGOLÁS: 120/12
EU szabvány:
EN 388: 2016 4342C

862Ft

-5%

819 Ft

3 951 Ft

5

2507

2210

2507 - BŐR HEGESZTŐKESZTYŰ
KÉZVÉDELEM

2210 - BŐR KESZTYŰ
KÉZVÉDELEM

marhahasíték hegesztőkesztyű • 7 cm-es marhahasíték mandzsetta •
100 °C kontakt hő > 15 sec
MÉRET: 10-es
CSOMAGOLÁS: 60/12
EU szabvány:
EN 420, EN 388: 2016 3143X,
EN 407: 2004 42xx4x

1 035Ft

sárga színű, tiszta színmarhabőr tenyér és kézhát • puha, ﬁ nom, de erős
alapanyag univerzális felhasználásra • felső csuklógumírozás
MÉRET: 8, 9, 10 és 11-es
CSOMAGOLÁS: 120/12
EU szabvány:
EN 420, EN 388: 2016 2022X

-10%

1 233Ft

932 Ft

1 110 Ft

5TES010

5TEP010

TENERIO BERMUDA VÉDŐRUHÁZAT
MUNKARUHÁZAT

TENERIO DERÉKNADRÁG
MUNKARUHÁZAT
180 g/m2 vastag, 86% poliészter +
14% elasztán tartalmú szellőző és ultra rugalmas alapanyag • kopásálló
Cordura 500D poliamid betétekkel
megerősített igénybe vett területek: térd • regular szabású, modern
formai kialakítás, sárga színű díszöltések • övbújtatók, gombbal és
cipzárral záródó, gumírozott derék •
kopásálló Cordura 500D térdfolt és
tépőzáras térdeplőtasak, 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

180 g/m2 vastag, 86% poliészter + 14%
el- asztán tartalmú szellőző és ultra
rugalmas alapanyag • regular szabású,
modern for- mai 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 háromré- szes szerszámtartó
hurok
MÉRET: S – 4XL

10 206Ft

-13%

8 879 Ft

13 322Ft

-13%

11 590 Ft

6KEF370NSI

6KEF320NSI

ETNA LÉGZÉSVÉDŐ SZETT A1P2R
LÉGZÉSVÉDELEM

1 Etna félálarc (régi cikkszám: GAN20230) 2 db A1P2R szűrőbetéttel egybecsomagolva • 65 °C fölötti forráspontú szerves gázok, gőzök és mérsékelten
veszélyes szilárd (por) és folyékony részecskék (köd) ellen
EU szabvány:EN 140, EN 14387: 2004, EN 143: 2000

14 935Ft

-10%

-10%

ETNA LÉGZÉSVÉDŐ SZETT A1B1E1K1P3 R
LÉGZÉSVÉDELEM

1 Etna félálarc (régi cikkszám: GAN20280) 2 db A1B1E1K1P3R szűrőbetéttel
egybecsomagolva • 65 ° C feletti forráspontú szerves, szervetlen, kéndioxid és
egyéb savas gázok és gőzök, valamint ammónia és szerves amin származékok, továbbá mérgező hatású szilárd és folyékony részecskék ellen. és veszélyes szilárd (por) és folyékony részecskék (köd) ellen
EU szabvány:
EN 140, EN 14387: 2004,
EN 143: 2000

16 711Ft

-10%

15 040 Ft

13 442Ft
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9SCHH10

9ALU160

SCHORL S3 SRC VÉDŐBAKANCS
LÁBVÉDELEM

ALUNI S3 SRC VÉDŐBAKANCS
LÁBVÉDELEM

Oxford poliészter háló és thermoplasztik poliuretán (KPU) felsőrész
fény- visszaverő csíkkal • szellőző és nedvszívó hálós poliészter bélés •
antiszta- tikus olajálló PU/nitrilgumi talp, SRC szinten csúszásbiztos
acél felületen és kerámia padozaton • kompozit orrmerevítő és
fémmentes textil átszúrás elleni talplemez • légáteresztő és nagyon
kényelmes, perforált EVA talpbe- tét komfortos textil felülettel •
energiaelnyelő sarok, a bakancs változaton megerősített KPU
saroktámasz
Alkalmazási területek: építési szakipari / befejező munkák, szállítás & logisztika, könnyűipar, karbantartás, ezermester, barkácsmunkák
MÉRET: 38-47
EU szabvány:
EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

19 756Ft

vízlepergető, fekete Oxford poliészter hálós felsőrész TPU megerősítéssel
• kompozit lábujjvédő és átszúrás elleni, aramidszálas textil talplemez •
olajálló, antisztatikus, hajlékony és nagyon kényelmes EVA/gumi talp SRC
színtű csúszás elleni védelemmel • lélegző és nedvszívó hálós bélés, párnázott bokarész és békanyelv • plusz orrborítás és megerősített orr-rész
MÉRET: 37-47
EU szabvány:
EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

-10%

21 239Ft

20 178Ft

17 781 Ft

9SAP120

9SHU150

SHUNGITE S3 HRO SRC VÉDŐBAKANCS
LÁBVÉDELEM

SAPHIR S3 HRO SRC VÉDŐFÉLCIPŐ
LÁBVÉDELEM

szellőző, antracit szürke víztaszító nubukbőr felsőrész • antisztatikus,
olaj- és hőálló, emelt szinten SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű EVA /
nitril gumi talp, energiaelnyelő sarok • kompozit lábujjvédő leeső tárgyakés textil talplemez talpátszúrás ellen • kényelmes, nagyon könnyű és
100%-ban fémmentes, ESD tulajdonsággal • nedvességszívó, szellőző, 3D
hálós nemszőtt bélés • kivehető, kényelmes, HI-POLY habosított kényelmi
talpbetéttel és szivacsos bokarész
MÉRET: 37-47
EU szabvány:
EN ISO 20345 :2011 S3 HRO SRC

23 931Ft

könnyű és kopásálló fekete/kék színű TPU (termoplasztik poliuretán) és
szövet felsőrész • antisztatikus, olaj- és hőálló, emelt szinten SRC csúszásbiztosságú, két színű és kétrétegű EVA / nitril gumi talp, energiaelnyelő sarok • kompozit lábujjvédő leeső tárgyak- és textil talplemez talpátszúrás
ellen • dinamikus külalak és 100%-ban fémmentes • nedvességszívó, szellőző, 3D hálós nemszőtt bélés • kivehető, kényelmes, HI-POLY habosított
kényelmi talpbetéttel és szivacsos bokarész
MÉRET: 38-47
EU szabvány:
EN ISO 20345 :2011 S3 HRO SRC

-10%

22 508Ft

21 538Ft

-10%

20 257 Ft

9AGOH

9AGOL

ARAMIS O1 FO SRC VÉDŐBAKANCS
LÁBVÉDELEM

CYRANO O1 FO SRC VÉDŐFÉLCIPŐ
LÁBVÉDELEM

biztonsági védőlábbelik bőrből • szürke színű, olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, nedves kerámia és acél felületre bevizsgált, emelt szintű SRC
csúszásbiztosság • szivacsos bokarész és –békanyelv
MÉRET: 36-49
EU szabvány:
EN ISO 20344, EN ISO 2034

6 473Ft

-5%

biztonsági védőlábbelik bőrből • szürke színű, olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, nedves kerámia és acél felületre bevizsgált, emelt szintű SRC
csúszásbiztosság • szivacsos bokarész és –békanyelv
MÉRET: 36-49
EU szabvány:
EN ISO 20344, EN ISO 20347

-5%

6 150 Ft

6 504Ft

-5%

6 178 Ft
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5ORJ020

12 140Ft

5ORP020

10 328Ft

O5

10 328Ft

-13%

8 986 Ft

020PRO5

60650

-13%

010PRO5

240 g/m2 vastag, 35% pamut + 65% poliészter kevertszálas ripstop (továbbszakadás biztos) alapanyag • kopásálló Oxford 600D PES betétekkel
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 térdfolt 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
MÉRET: S – 4XL

10 562Ft

8 986 Ft

OROSI DERÉKNADRÁG
VÉDŐRUHÁZAT

-13%

12 140Ft

010JRO5

240 g/m2 vastag, 35% pamut + 65% poliészter
kevertszálas ripstop (továbbszakadás biztos)
alapanyag • kopásálló Oxford PES betétekkel
megerősített 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 derékrész • bőségránc a könyöknél • egy cipzáras felső zseb • egy tépőzáras fedett felső zseb •
két tépőzáras fedett oldalzseb • bebújós függőleges nyílású oldalzseb
MÉRET: S – 4XL

5ORP010

-13%

10 562Ft

OROSI KABÁT
VÉDŐRUHÁZAT

020JR

5ORJ010

60655

STORMLUX
SZEMVÉDELEM

KERET: lágy, tökéletesen illeszkedő, formatervezett, ﬂ exibilis, extrém hőmérsékleti viszonyok között is használható PVC, por és folyadékok elleni
védelemmel (3.4 BT), 3 indirekt ventillációs szellőzővel LENCSE: 2,2 mm
vastag, karc- és páramentes, erősített mechanikai védelemmel (2-1,2 1BTN)
forgócsapos, felhajtható, átlátszó polikarbonát arcvédő, kiváló szellőzéssel
60650
RÖGZÍTÉS: állítható rugalmas pánt
Korrekciós (dioptriás) szemüveg fölé is vehető!
SÚLY: rendkívül könnyű, 172 g, arcvédővel együtt • EU szabvány: EN166, EN170 5 029Ft
60650: víztiszta polikarbonát lencse (2-1,2 1BTN, fényszűrő osztály: 0)
60655: vegyszerálló és víztiszta acetát lencse (2-1,2 1FTN, fényszűrő osztály: 0)

-15%

4 275 Ft

60655

5 826Ft

-15%

4 952Ft

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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