
ÚJ TERMÉKEK

• extra könnyű, divatos dzseki eső, szél és hi-
deg elleni védelemmel • 38 g/m2 vastag 100% 
20D poliamid alapanyagú külső és belső • 110 
g/m2 poliészter bélés • gallér tetejéig futó szé-
lálló cipzár, bélelt kapucni • 2 cipzáras külső- és 
2 belső zseb, gumírozott mandzsetta és aljrész
• SZÍN: szürke, sárga • MÉRET: S–›3XL

KUMA

cikkszám: 5KJGY

• Külső 100% nylon ripstop 40 g/m2 • bélés 100% 
poliészter. 100g/m2 vastag • 3 rétegű Softshell + 
polár 230g/m2 • polár gallér végéig cipzár , áll-, 
nyakvédő • Váll betét  • Softshell betétek oldalt, 
karon • Softshell cipzáros mellzseb • 2 függőle-
ges oldalzseb • 2 belsőzseb • Légáteresztő • Gu-
mírozás a mandzsettán és az aljrészen
• SZÍN: fekete • MÉRET: S–›4XL

SUMI

cikkszám: 5SUM010

• extra könnyű, divatos pehely mellény szél és 
hideg elleni védelemmel • 38 g/m2 vastag 100% 
20D poliamid alapanyagú külső és belső • 130 g/
m2 poliészter bélés • gallér tetejéig futó szélálló 
cipzár • 2 cipzáras külső- és 2 belső zseb, gumíro-
zott váll és aljrész • logózott poliamid tartózsák
• SZÍN: szürke/sárga • MÉRET: S–›3XL

KUMA

cikkszám: 5KVGY

• kettős alapanyagú dzseki hideg ellen • puha 
poliészter külső béléssel • oldalán és a kar alsó 
részén rugalmas, kopásálló poliészter mesh be-
tét belül polárral • gallér dupla vastag elasztikus  
mesh anyag • gallér tetejéig cipzár, elasztikus 
mandzsetta • 2 oldal-, 1 felső-, 3 belső zseb
• SZÍN: szürke • MÉRET: S–›3XL

KITSOUNE

cikkszám: 5KIT00



• 100% „mechanical stretch” poliészter + TPU 
membrán, 100g/m2 • melegbélés 100% poliész-
ter, 220g/m2 • bélés 100% poliészter taft. • vízálló-
ság 5 000mm • páraáteresztő képesség: 400 g/
m2/24h • gallér végéig futó cipzár • 2 cipzáras ol-
dalzseb • 2 belső zseb • gumírozott váll- és aljrész 
• SZÍN: fekete • MÉRET: S–›4XL

ÚJ
TERMÉKEK

• PU-val vízhatlanított Ripstop poliészter külső, 
taft belső • 140 g/m2 hőszigetelő poliészter bélés 
• gumírozott alj és vállrész • álló gallér tetejéig érő 
cipzár • vízhatlan varrások • kifordítható változat 
• fényvisszaverő csíkok • 1 felső-, 2 oldalzseb
• SZÍN: 5YOR160 sárga, 5YOR170 narancs
• MÉRET: S–›4XL

YORU

5YOR160
cikkszám: 5YOR170

TATAKI

cikkszám: 5TAT010

ÚJ
TERMÉKEK

• 150 g/m2 vastag könnyű és puha mikropolár 
pulóver • gallér tetejéig cipzáros nyakrész áll- és 
nyakvédővel • raglán ujjak, laza és egyenes fa-
zon • közvetlenül a víz- és szélálló külső rétegka-
bát alatt is viselhető
• SZÍN: 5MYO380 lime, 5MYO150 antracit szürke, 
5MYO010 fekete • MÉRET: S–›3XL

MYOGA

5MYO380
5MYO 150

cikkszám: 5MYO010

• 3 rétegű, 300 g/m2-es Softshell® anyag • 150 g/
m2-es mikropolár bélés (vízállóság: 8000 mm, 
páraáteresztő képesség: 3000 g/m2/24h ) • ma-
gas gallér tetejéig érő cipzár • raglán ujjak, gu-
mírozott mandzsetta • 2 cipzáras oldalzseb
• SZÍN: 5PIM320 kék, 5PIM380 lime,
5PIM150 antracit • MÉRET: S–›3XL

PIMAN

5PIM320
5PIM380

cikkszám: 5PIM150

• 3 rétegű SOFTSHELL 310g/m2 • vízállóság: 2000 
mm • páraáteresztő képesség: 600 g/m2/24h 
• Gallér végéig érő cipzár nyak- és állvédővel • 
Raglán kialakítású ujjak • Gumírozott mandzset-
ták • 1 cipzáras felső és 2 oldalzseb • 1 belső zseb
• SZÍN: 5SOB120 sötétkék, 5SOB010 fekete,
5SOB350 szürke • MÉRET: S–›3XL

SOBA

5SOB 120
5SOB010

cikkszám: 5SOB350

• 3 rétegű SOFTSHELL 310g/m2 • vízállóság: 2000 
mm • páraáteresztő képesség: 600 g/m2/24h 
• Gallér végéig érő cipzár nyak- és állvédővel • 
Raglán kialakítású ujjak • Gumírozott mandzset-
ták • 1 cipzáras felső és 2 oldalzseb • 2 belső zseb 
• SZÍN: 5SHI010 fekete, 5SHI350 szürke
• MÉRET: XS–›2XL

SHIKIMI

5SHI010 
cikkszám: 5SHI350

• 350 g/m2-es Softshell Ripstop alapanyagú 
dzseki polár béléssel • kiváló vízálló (8000 mm) 
és szellőző (3000 g/m2/24h) tulajdonság • vízle-
pergető cipzár • hónalj alatt elrejtett, cipzáras 
és hálózott nyílás • fix bélelt kapucni, elasztikus 
mandzsetta és állítható alj, hosszított derékrész
• SZÍN: fekete piros cipzárral • MÉRET: S–›3XL

YUKI

cikkszám: 5YUKR

• PU-val vízhatlanított fluoreszcens Oxford 300D 
poliészter külső, taft belső • 140 g/m2 hőszigetelő 
poliészter bélés • rejtett kapucni, kétkocsis cipzár 
tépőzáras fedéssel • hegesztett, vízhatlan varrá-
sok, 2 oldal- és 2 belső zseb plusz 2 szitázó zseb 
• SZÍN: 7KETY sárga/sötétkék, 7KETO narancs/
sötétkék • MÉRET: S–›3XL

KETA FLUO

EN 342, EN ISO 20471,  EN 343

7KETO
cikkszám: 7KETY

EN ISO 20471, EN 343, EN 14058 

SOUKOU

5SOU160 
cikkszám: 5SOU170

• PU-val borított fluoreszcens Oxford 300D poli-
észter külső, PES taft belső • rejtett kapucni illet-
ve kétkocsis végig cipzáras és tépőzáras záró-
dás • vízhatlan varrások • kívül 3 és 2 belső zseb 
plusz 1 szitázó zseb
• SZÍN: 7KANY sárga/sötétkék, 7KANO narancs/
sötétkék • MÉRET: S–›3XL

KANATA FLUO

EN ISO 20471, EN 343

7KANO
cikkszám: 7KANY

KAZAN

EN ISO 20471 CL 2 cikkszám: 5KAS160

• 300 g/m2 vastag 3 rétegű Softshell alapanyag 
• fényvisszaverő csíkok • vízállósága: 3000 mm • 
páraáteresztő képesség: 800 g/m2/24h • álló cip-
záras gallér • gumírozott mandzsetta • 1 zipzáras 
felső zseb • 2 cipzáros oldal zseb  • 2 széles bel-
ső zseb • hosszított hátrész • csomagolás: 1/10 • 
SZÍN: fekete • MÉRET: S–›4XL

• PU-val vízhatlanított Oxford 300D poliészter 
külső, taft belső • 140 g/m2 hőszigetelő poliészter 
bélés • gallérba rejtett kapucni • álló gallér tetejé-
ig érő cipzár tépőzáras fedéssel • vízhatlan varrá-
sok • 1 felső-, 2 oldal-, 1 Napóleon-, és 1 belső zseb 
• SZÍN: 5SOU160 sárga, 5SOU170 narancs
• MÉRET: S–›4XL

• 3 rétegű 310 g/m2-es Softshell • mikropolár bé-
lés • állítható aljrész • gumírozott csukló, tépőzá-
ras állítással • gallér tetejéig futó cipzár, poláros, 
rejtett kapucni • 1 cipzáras felső, 2 oldalzseb, 2 
belső zseb és 1 tépőzáras belső zseb
• SZÍN: 5YANS10 fekete, 5YANS20 kék,
5YANS30 piros • MÉRET: S–›3XL

YANGII

5YANS10
5YANS20

cikkszám: 5YANS30

• 300 g/m2-es Softshell alapanyagú kabát 120 
g/m2 vastag poliészter töltéssel és mikropolár 
béléssel • kiváló vízálló és szellőző • vízlepergető 
cipzár, rejtett kapucni • 2 fedett cipzáras oldal 
zseb, 1 cipzáras felső zseb, 1 cipzáras zseb a karon
• SZÍN: 5YAW00 fekete, 5YAW10 piros
• MÉRET: S–›3XL

YANG WINTER 2

5YAW 1 0 
cikkszám: 5YAW00



• szakadásbiztos, Ripstop rácsos szerkezetű, 
PVC-vel vízhatlanított poliészter alapanyag 
• 140 g/m2 puha poliészter taft bélés • 2 az 1-ben 
modell: levehető ujjakkal mellénnyé alakítható 
• fényvisszaverő díszcsíkok • gumírozott csukló-, 
derék- és mandzsetta • gallérba rejtett kapucni 
• 8 külső-, 1 belső és 1 kabátujj-zseb
• SZÍN: 5BMRI szürke/fekete, 5BMRN tengerkék/
fekete 5BMRB fekete • MÉRET: XS–›3XL

EN 343, EN 340, EN 14058

RIPSTOP 2/1

5BMRI
5BMRN

cikkszám: 5BMRB

• szakadásbiztos, Ripstop rácsos szerkezetű, 
PVC-vel vízhatlanított poliészter alapanyag 
• 280 g/m2 polárbélés, alul poliamid vesevédő 
résszel • körbefutó fényvisszaverő díszcsík • gal-
lérba rejtett kapucni • 6 külső, 1 belső zseb • vé-
gig cipzár plusz tépőzár • állítható csukló-, alj- és 
derékbőség
• SZÍN: 5RIPN fekete, 5RIPB sötétkék/fekete, 
5RIPR piros/szürke, 5RIPG zöld/fekete, 5RIPS 
szürke/fekete • MÉRET: S–›4XL

RIPSTOP

EN 343, EN 14058, EN ISO 13688

5RIPN
5RIPB
5RIPG
5RIPR

cikkszám: 5RIPS

• 4 az 1-ben modell: szakadásbiztos, Ripstop rá-
csos szerkezetű, PVC-vel vízhatlanított poliész-
ter külső kabát • 280 g/m2 kivehető, zsebes polár 
mellény • alul poliamid vesevédő rész • gallérba 
rejtett kapucni • 7 külső, 1 belső zseb • végig cip-
zár • állítható csukló-, alj- és derékbőség
• SZÍN: sötétkék/fekete • MÉRET: S–›3XL

EN 340, EN 343, EN 14058

RIPSTOP 4/1

cikkszám: 5RIBB

• 3 rétegből álló, 310 g/m2-es Softshell® anyag 
• külső puha, rugalmas réteg 94% poliészter és 
6% Spandex® • közbülső réteg vízhatlan TPU film 
• belső réteg mikropolár bélés • állítható aljrész, 
és derékvédő • vízlepergető cipzár • 3 zseb
• SZÍN: 5YANB fekete, 5YANR piros
• MÉRET: S–›3XL

YANG

EN 340

5YANB
cikkszám: 5YANR

• 3 rétegből álló, 310 g/m2-es Softshell anyag • a 
külső puha, rugalmas réteg 94% poliészter és 6% 
Spandex • a közbülső réteg vízhatlan TPU film • a 
belső réteg 150 g/m2-es mikropolár bélés, a közti 
bélés 120 g/m2-es szigetelő poliészter • állítha-
tó aljrész, gumizott csukló • gallér tetejéig futó, 
vízlepergető cipzár, gallérba rejtett kapucni  • 1-1 
kar- és felső, 2-2 oldal- és belső zseb
• SZÍN: 5YAWB fekete, 5YAWR piros
• MÉRET: S–›3XL

YANG WINTER

EN 342, EN 343

5YAWB
cikkszám: 5YAWR

KABÁTOK

• bolyhosított belső • bordázott és elasztikus 
passzé • RIPSTOP betét, PVC-vel borított 100% 
PES • Magas nyak • Cipzáras záródás • Kopásálló 
Ripstop betétek a vállon • 1 cipzáras Ripstop fel-
ső zseb • 2 cipzáras oldalzseb • 1 belső zseb • Bor-
dázott passzé a mandzsettánál és az aljrészen
• SZÍN: szürke • MÉRET: S–›3XL

MIKAN

cikkszám: 5MIK350

• RIPSTOP 300g/m2, PVC-vel borított 100% PES 
• polár 300g/m2 vastag, 100% poliészter • he-
gesztett varrások • rejtett kapucni + húzózsinór 
• polárral bélelt gallér • rejtett cipzár, raglan ujjak 
• 1 bebújós mellzseb függőleges vízálló cipzárral 
• 2 cipzáras oldalzseb • 1 karzseb • 2 belső zseb
• SZÍN: antracit szürke • MÉRET: S–›4XL

YUZU

cikkszám: 5YUZ450

EN ISO 13688, EN 343

GOMA

cikkszám: 5GOM450

ÚJ
TERMÉKEK

• Ripstop 300g/m2 • Polár 100% poliészter, 300g/
m2 • Bélés 100% poliészter, 180g/m2 • Taft 100% 
poliészter, 60g/m2 • Oxford 100% poliészter, 300D 
• Hegesztett varrások • Polárral bélelt gallér • 
Rejtett cipzár • Elasztikus vállrész • 1 felső-, 2 ol-
dal-, 1 tépőzáras és 1 belső zseb
• SZÍN: Antracit szürke • MÉRET: S–›3XL

AZUKI

cikkszám: 5AZU450

• 300 g/m2-es Softshell alapanyagú dzseki polár 
béléssel • kiváló vízállóság (8000 mm) és szellő-
zés (800 g/m2/24h) • fekete színű Softshell betét 
a vállán és a karokon • gallér tetejéig futó, vízle-
pergető cipzár, elasztikus és tépőzárral állítható 
mandzsetta • 2 oldal- és 1 felső-,  2 belső zseb
• SZÍN: szürke/fekete • MÉRET: S–›3XL

KOHMET

cikkszám: 5KOH00

 • 10-es kötésű, bélelt akril kesztyű • tenyerén 
speciálisan csúszásbiztos, vízálló habosított la-
tex-szel mártva • könnyű, kényelmes, kézre si-
muló forma, nagy ellenálló képességgel, nedves 
környezetben is extra csúszásbiztossággal
• CSOMAGOLÁS: 50/5 - páranként külön
• SZÍN: sárga/szürke • MÉRET: 8, 9, 10, 11

1LAFO EUROWINTER

cikkszám: 1LAFO 

• RIPSTOP 300g/m2, PVC-vel borított 100% PES 
• bélés 100% poliészter, 180g/m2 • Hegesztett 
varrások • rejtett kapucni • bélelt gallér • rejtett 
cipzár, raglan ujjak • 1 mellzseb • 2 cipzáras oldal-
zseb • 1 karzseb • 2 belső zseb • állítható szélfogó 
mandzsetta • Gumírozott derékrész
• SZÍN: antracit szürkesötétkék • MÉRET: S–›4XL

• víztaszító, vastag, erős teljes színbőr felsőrész 
• könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK) 
• flexibilis, átszúrás elleni fémmentes talplemez 
• kiváló hőszigetelő tulajdonság, izotermikus mű-
szőrme bélés • a felsőrész két oldalán a felhúzást 
segítő fülek
• SZÍN: barna • MÉRET: 39–›47

PYROPE  S3 CI SRC

EN ISO 20344, EN ISO 20345 cikkszám: 9PYRO

• 300 g/m2-es Softshell alapanyagú dzseki polár 
béléssel • Kiváló vízálló (8000 mm) és szellőző 
(3000 g/m2/24h) tulajdonság • fényvisszaverő 
díszcsík • vízlepergető cipzár, elasztikus man-
dzsetta • 2 cipzáras oldal-, 1 felső-, 3 belső zseb
• SZÍN: 5TOR10 sötétkék/fekete, 5TOR00 szürke/
fekete • MÉRET: S–›3XL

TORI

5TOR 1 0
cikkszám: 5TOR00 

• Külső 100% poliészter + TPU membrán 100g/
m2  • Melegbélés 100% poliészter 220g/m2 • Bélés 
100% poliészter taft • Vízállóság 5000mm • Pá-
raáteresztő képesség 400 g/m2/24h • Gallérba 
rejtett kapucni • Magas gallér, vízálló cipzár • 2 
fedett oldalzseb • 2 belső zseb
• SZÍN: fekete • MÉRET: S–›4XL

YAKI

cikkszám: 5YAK010



• Vízhatlan PVC-vel mártott 100% poliamid • 180 
g/m2 poliészter bélés, selymes poliamid belső 
• gallérba rejtett, állítható kapucni • cipzáros és 
patentos záródás • zsinórral állítható derék- és 
aljrész • 4 külső-, 1 telefon- és 1 belső zseb
• SZÍN: sötét- és királykék
• MÉRET: M–›2XL

CONNEMARA

EN ISO 13688, EN 14058 cikkszám: 5COBI

• Szőrmével bélelt, levehető kapucni • oldalgu-
mizott aljrész, állítható, rugalmas mandzsetta 
• 2 oldal-, 2 rátétes mell-, 1 telefon- és 1 belső zseb 
• fényvisszaverő díszcsík • hőszigetelési érték: 
0.465 m2 K/W • 300 g/m2 többrétegű, hőszigetelő 
poliészter/akril melegbélés
• SZÍN: királykék • MÉRET: S–›3XL

BEAVER

EN ISO 13688, EN 342 cikkszám: 57640

HŰTŐHÁZI
DZSEKI

• Mellénnyé alakítható bélelt kabát levehető uj-
jakkal és bélelt kapucnival, állítható mandzsettá-
val • vastag, szellőző, 100% pamut külső és belső, 
200 g/m2-es poliészter köztibélés • 2 oldal-, 3 rá-
varrt-, 1 telefon-, 1 kar-, 2 cipzáros- és 1 hátsó zseb
• SZÍN: vadászzöld, bézs díszítéssel
• MÉRET: S–›3XL

EN 14058, EN 340

SNIPER ELITE 2/1

cikkszám: 8SNIW

• Szőrmével bélelt • levehető kapucni • meleg po-
lár gallér, vékony fényvisszaverő csík • állítható, 
rugalmas mandzsetta • 2 oldal-, 2 rátétes mell-, 
1 telefon- és 1 belső zseb • 300 g/m2 többrétegű, 
hőszigetelő poliészter/akril melegbélés, selymes 
belsőrész
• SZÍN: királykék • MÉRET: S–›2XL

BEAVER

EN ISO 13688, EN 342

 
cikkszám: 57630

HŰTŐHÁZI
KABÁT

• PVC-vel vízhatlanított 100% poliészter • ther-
mo 240 g/m2 polár meleg bélés • rejtett kapucni, 
polár bélésű gallér • oldal-, felső-, kar- és belső 
zsebek • kétutas cipzár tépőzáras hajtókával 
• zsinórral állítható alj- és derékbőség • gumis 
csuklópasszé tépőzáras állítási lehetőséggel
• SZÍN: 5NORP piros, 5OUEP kék • MÉRET: S–›3XL

POLE

EN 340

5NORP 
cikkszám: 5OUEP

• Kettős alapanyagú, divatos lélegző dzseki • pu-
ha, kényelmes steppelt poliészter anyag illetve 
a vállrészen, oldalán és a karon nagy kopásálló-
ságú három rétegből álló, Softshell® anyag mik-
ropolár béléssel • 1 cipzáras felső- és 2 cipzáras 
oldalzseb • állítható aljrész
• SZÍN: fekete • MÉRET: S–›3XL

CORUS

EN ISO 13688, EN 14058

 
cikkszám: 5CORB

• Lélegző, szakadásbiztos, PVC-vel vízhatlaní-
tott poliészter alapanyag • 3 az 1-ben modell 
• vízhatlan, szellőző külső kabát, nedvességálló 
varrással • kivehető polár belső pulóver • dere-
kat védő hosszított hátrész • 4 cipzáros külső, 1 
belső zseb • állítható csukló-, alj- és derékbőség
• SZÍN: piros/fekete • MÉRET: S–›2XL

EN 340, EN 14058

ICEBERG 3/1

cikkszám: 5ICEB

• PVC-vel vízhatlanított poliészter külső • 180 
g/m2 poliészter belső bélés • egyenes szabá-
sú télikabát • kétutas cipzár, patentos hajtóka 
• állítható mandzsetták, poláros gallér, rejtett 
kapucni • cipzáros zsebek: 2 oldal-, 1-1 mell-, kar- 
és belső zseb
• SZÍN: kék • MÉRET: S–›4XL

KABAN

EN 340, EN 14058 cikkszám: 5KABB

• PVC-vel vízhatlanított poliészter kabát • 180 
g/m2 poliészter bélés • levehető bélelt kapucni 
• állítható aljrész, gumírozott derék • 3 rátétes, 
1 cipzáras és 1 belső zseb, névjegytartó • meleg-
tartási érték: 80%
• SZÍN: Y53229-234 kék, Y53239-244 zöld 
• MÉRET: S–›3XL

EN 340

FLOPP

Y53230
cikkszám: Y53240

KABÁTOK

• PVC-vel vízhatlanított poliészter külső, selymes 
taft belső • 4 az 1-ben modell: kicipzározható, 
280 g/m2-es, levehető ujjakkal mellénnyé alakít-
ható polár pulóver belső, fényvisszaverő csíkok-
kal • kétutas cipzár patentos fedővel, rejtett ka-
pucni, polárbetétes gallér • 4 külső-, 1 belső zseb
• SZÍN: fekete • MÉRET: S–›3XL

BODYGUARD II 4/1

EN 340 cikkszám: 5BODN

KABÁTOK

• Mellénnyé alakítható bélelt kabát levehető uj-
jakkal és bélelt kapucnival, állítható mandzset-
tával • 220 g/m2 vastag. 100% poliészter belső 
bélés • 2 oldal-, 3 rávarrt-, 1 telefon-, 1 kar-, 2 cip-
záros- és 1 hátsó hosszú tároló zseb
• SZÍN: szürke, narancs díszítéssel
• MÉRET: S–›3XL

EN 342

PADDOCK 2/1

cikkszám: 8PADW

• Mellénnyé alakítható bélelt kabát, levehető uj-
jakkal és bélelt kapucnival, állítható mandzset-
tával • 220 g/m2 vastag. 100% poliészter belső 
bélés • 2 oldal-, 3 rávarrt-, 1 telefon-, 1 kar-, 2 cip-
záros- és 1 hátsó hosszú tároló zseb
• SZÍN: sötétkék, szürke díszítéssel
• MÉRET: S–›3XL

EN 342

NAVY 2/1

cikkszám: 8NAVW

• Taslan 320D poliamid anyag szellőző PU be-
vonattal, 330 g/m2-es polár pulóver béléssel 
• 3 az 1-ben modell • gallérba rejtett nyakvédős 
kapucni, állítható csukló • nyitható, szellőző hó-
naljrész • 4 külső, 2 belső zseb • zsinórral állítható 
aljrész külön a kabátnál és a pulóver-bélésnél is
• SZÍN: fekete • MÉRET: S–›3XL

AMERIKA 3/1

EN ISO 13688, EN 14058

 
cikkszám: 5AMER

• 35% pamut, 65% poliészter, steppelt • 2 az 1-ben 
modell: levehető ujjakkal mellénnyé alakítható 
• 180 g/m2 poliészter bélés • cipzáros záródás 
• álló gallér • 1 belső, 2 külső plusz telefonzseb 
• SZÍN: tengerkék
• MÉRET: XS–›3XL

EN ISO 13688, EN 14058

CHOUKA SLEEVE 2/1

cikkszám: 5GCSB

• PVC-vel vízhatlanított poliészter külső, selymes 
taft belső • kicipzározható, 280 g/m2, zsebes, po-
lár belső pulóver • erős cipzár patentos fedővel, 
rejtett kapucni, polárbetétes gallér • 4 cipzáras 
külső-, 1 belső zseb • zsinórral állítható alj és de-
rékbőség • gumis csuklópasszé
• SZÍN: fekete • MÉRET: S–›3XL

ISA II 3/1

EN 13688, EN 14058 cikkszám: 5ISAB

• Vízhatlan, kopásálló Taslan poliamid külső, sely- 
mes taft steppelt belső • 170 g/m2 poliészter köz-
bélés • levehető ujjakkal mellénnyé alakítható 
• gumizott derék és mandzsetta • levehető, bélelt 
kapucni • kétkocsis cipzár, széles, patentos víz-
vetővel • 2-2 felső-, oldalsó- és belső zseb
• SZÍN: fekete • MÉRET: S–›2XL

EN ISO 13688

TOUN 2/1

cikkszám: 5TOUB

• kopásálló, impregnált poliészter külső • több-
funkciós pilótadzseki: kivehető 180 g/m2 akril/
poliészter műszőrme bélés, levehető, 60 g/m2-
es bélelt ujjak • levehető szőrmegallér, rejtett 
kapucni • oldal-, felső-, kar- és belső zsebek 
• kétkocsis húzózár • gumis csukló és aljrész
• SZÍN: 5ZEFB kék, 5ZEFN fekete • MÉRET: S–›3XL

EN 343, EN 14058

ZEFLY 3/1

5ZEFB
cikkszám: 5ZEFN

• 35% pamut, 65% poliészter anyag • 2 az 1-ben 
modell: levehető ujjakkal mellénnyé alakítható 
• 200 g/m2 poliészter bélés, kényelmes poliamid 
belső • álló gallér két patenttal • derekat védő 
hosszított hátrész • 2 lenti-, 2 cipzáros-, 2 tele-
fon- és 1 belső zseb • cipzáros+patentos záródás
• SZÍN: 5PSLB kék, 5PSLV zöld • MÉRET: XS–›4XL

EN 340, EN 342

POLENA SLEEVE 2/1

5PSLB
cikkszám: 5PSLV



• 330 g/m2-es puha thermopolár anyag • cipzá-
ros oldalzsebek és nyakrész • vastag, bordázott 
akril gallér • gumírozott csukló- és aljrész
• SZÍN: fekete
• MÉRET: S–›2XL

ANGARA BEBÚJÓS

EN 340, EN 14058 cikkszám: 5PANN

• 450 g/m2-es, kettőzött mikropolár • vastag, 
bolyhosodás-mentes, hőszigetelő thermo anyag 
• gumizott ujjvégek, tartós cipzár • zsinórral állít-
ható aljrész, álló gallér • cipzáros felső- és oldal- 
zsebek • hűvös környezetben erős igénybevétel-
re tervezett, minősített kabát
• SZÍN: 5VANB kék, 5VANR piros, 5VANV zöld, 
5VANN fekete, 5VANG szürke
• MÉRET: XS–›3XL

EN 340, EN 14058

ANGARA CIPZÁROS

5VANB
5VANN
5VANV
5VANR

cikkszám: 5VANG

• 340 g/m2 polár anyag (100% poliészter/akril) 
• végig cipzáros változat oldalzsebekkel • gu-
mírozott csuklórész • zsinórral állítható aljrész
• SZÍN: 5VPOB sötétkék, 5VPOG szürke, 5VPON 
fekete
• MÉRET: XS–›4XL

EN ISO 13688, EN 14058

POLÁR CIPZÁROS

5VPOB
5VPON

cikkszám: 5VPOG

• 300 g/m2 vastag, fekete, polár külső • bam-
busz mintázatú, kopásálló és vízhatlan poliész-
ter betét a váll-, nyak-, könyök- és mellrészen 
• többfunkciós 2/1 kabát, levehető, bélelt ujjak-
kal • poláros gallér, rejtett kapucni • tépőzáras 
mandzsetta és zsinórral állítható aljrész • elől- 
hátul fényvisszaverő díszcsíkok • 2 oldalsó- és 
1 felső cipzáras zseb
• SZÍN: fekete • MÉRET: S–›2XL

EN 340, EN 14058

AUSTRU 2/1

cikkszám: 5AUSB

• 330 g/m2 vastag, bolyhosodásmentes thermo- 
polár • kettő az egyben: levehető ujjakkal po-
lár mellénnyé alakítható • fluo jól láthatósági 
anyag, hosszanti és keresztirányú fényvissza-
verő csíkokkal • gumírozott ujjvégek, zsinórral 
állítható aljrész, álló gallér • 1 felső- és 2 alsó 
cipzáros zseb 
• SZÍN: sárga/sötétkék
• MÉRET: M–›2XL

STATION FLUO 2/1

EN 340, EN ISO 20471 cikkszám: 7PSTY

PULÓVEREK

• Teljesen vízhatlan, Oxford poliészter, lélegző 
PU bevonattal • 180 g/m2 poliészter meleg bélés, 
selymes 190T taft belső • fényvisszaverő csíkok 
• gallérba rejtett kapucni • kétutas cipzár paten-
tos hajtókával • 1 belső-, 2 külső zseb
• SZÍN: 70449-54 sárga/sötétkék, 70459-63 na-
rancs/sötétkék • MÉRET: S–›3XL

HI-WAY FLUO

EN 343, EN 14058, EN ISO 20471

70450
cikkszám: 70460

• Fluoreszcens PU-val vízhatlanított Oxford 
300D poliészter külső, PES taft belső • 4 az 1-ben 
modell • mellénnyé alakítható át • rejtett ka-
pucni, állítható alj és mandzsetta • cipzáras és 
patentos záródás, 3 plusz 2 zseb
• SZÍN: 7ROPY sárga/sötétkék, 7ROPO narancs/
sötétkék • MÉRET: S–›3XL

ROADWAY FLUO 4/1

EN ISO 20471, EN 14058

7ROPY
cikkszám: 7ROPO

• Teljesen vízhatlan 300D Oxford poliészter, PU 
bevonattal • hőszigetelő 220 g/m2 poliészter me-
leg bélés • levehető ujjakkal mellénnyé alakítha-
tó • fényvisszaverő csíkok • poláros gallérba rej-
tett, állítható kapucni • 2 oldalsó 1 felső, 1 telefon 
és 1 belső zseb
• SZÍN: sárga/fekete • MÉRET: S–›3XL

HI-WAY XTRA FLUO 2/1

EN 340, EN 343,
EN ISO 20471, EN 14058 cikkszám: 7HWXY

• 175 g/m2 vastag, PU-val vízhatlanított 300D 
Oxford poliészter külső fluoreszcens alapanyag 
• 70% akril és 30% poliészter szőrmebélés • le-
vehető szőrmegallér és bélelt ujjak • 2 felső-, 2 
oldalzseb illetve 1 cipzáras zseb a karon • rejtett 
kapucni • gumírozott mandzsetták és aljrész
• SZÍN: sárga • MÉRET: M–›2XL

EN 340, EN ISO 20471, EN 14058

ROADWAY FLY FLUO 2/1

cikkszám: 7ROFY

KABÁTOK

• 3 rétegből álló, 330 g/m2-es Softshell® anyag 
• a külső puha, rugalmas réteg 94% poliészter és 
6% Spandex® • a közbülső réteg vízhatlan TPU 
film • levehető ujjakkal mellénnyé alakítható • ál-
lítható aljrész, és derékvédő • gumírozott csukló 
• 3 cipzáros zseb • fényvisszaverő csíkok
• SZÍN: sárga/sötétkék • MÉRET: S–›3XL

EN 340, EN ISO 20471

STATION FLUO 2/1

cikkszám: 70630

• Teljesen vízhatlan, Oxford 300D poliészter, lé-
legző PU bevonattal • 180 g/m2 poliészter meleg 
bélés, selymes taft belső • 3M™ Scotchlite® (5 cm 
széles) fényvisszaverő csíkok • gumizott ujjak- és 
derék • 1 belső-, 2 oldal-, 2 felső- és 1 telefonzseb
• SZÍN: 7AIBY sárga/sötétkék, 7AIBO narancs/sö-
tétkék • MÉRET: S–›3XL

AIRPORT FLUO

EN342, EN343, EN ISO 20471

7AIBY
cikkszám: 7AIBO

• 4 az 1-ben modellek vízhatlan Oxford poliészter 
kabát, lélegző 30% PU bevonattal • levehető po-
lár ujjak • összecipzározva: bélelt télikabát • jól 
láthatósági alapszínű kabát és mellény/pulóver
• SZÍN: 70548-55 sárga/sötétkék, 70559-65 na-
rancs/sötétkék, 70570-74 sárga/zöld, 70579-84 
piros/fekete • MÉRET: S–›4XL

HI-WAY FLUO 4/1 PE

EN 343, EN 14058, EN ISO 20471

70550
70560
70570

cikkszám: 70580

• PU-val vízhatlanított Oxford 300D poliészter 
külső, taft belső • 140 g/m2 hőszigetelő poliészter 
bélés • rejtett kapucni, állítható alj és mandzsetta 
• cipzáras és patentos záródás végig az álló 
gallérig • vízhatlan varrások • 2 oldalzseb
• SZÍN: 7ROAY sárga/sötétkék, 7ROAO narancs/
sötétkék • MÉRET: S–›5XL

ROADWAY FLUO

EN 342, EN ISO 20471

7ROAY
cikkszám: 7ROAO

• teljesen vízhatlan Oxford 300D poliészter, kivá-
lóan lélegző PU bevonattal • kivehető, 280 g/m2 
polárral bélelt, vízhatlan fluo mellény, levehető 
polár ujjakkal • fényvisszaverő csíkok • gallérba 
rejtett kapucni, állítható mandzsetta • vízhatlan 
varrások • 2 oldal-, 1 felső zseb
• SZÍN: sárga/sötétkék • MÉRET: S–›2XL

AIRPORT FLUO 4/1

EN 340, EN 343,
EN ISO 20471, EN 14058 cikkszám: 7AIFY



MELLÉNYEK

MELLÉNYEK

• Vadászmellény • 35% pamut, 65% poliészter 
anyag • velúr/kord vállbetét és gallér • 180 g/m2 
poliészter bélés, kényelmes poliamid belső 
• 3 bebújós, 4 tépőzáras és 4 cipzáros zseb • ál-
lítható derék- és aljrész
• SZÍN: zöld
• MÉRET: S–›3XL

EN 340

BRESSAN

cikkszám: 5BREV

• 35% pamut, 65% poliészter, steppelt • 180 g/m2 
poliészter bélés • cipzáros záródás • álló gallér 
• zsebek: 1 belső, 2 külső plusz telefonzseb
• SZÍN: tengerkék
• MÉRET: S–›3XL

CHOUKA

EN 340 cikkszám: 5GCHB

• 35% pamut, 65% poliészter, steppelt • 190 g/m2 
poliészter bélés • cipzáras záródás • álló gallér 
• zsebek: 1 belső, 2 külső plusz telefonzseb
• SZÍN: tengerkék
• MÉRET: S–›3XL

EN 340

CONDOR

cikkszám: 5GCOB

• 35% pamut, 65% poliészter anyag • kényelmes 
poliamid belső, mely a karöltőnél gumírozva van 
• 200 g/m2 poliészter bélés • álló gallér két patent-
tal • derekat védő hosszított hátrész • 1 belső és 
7 külső zseb • cipzáros/patentos záródás
• SZÍN: 5POLB tengerkék, 5POLV zöld, 5POLN fe-
kete • MÉRET: XS–›3XL

EN 340

POLENA

5POLN
5POLB

cikkszám: 5POLV

• szakadásbiztos, Ripstop rácsos szerkezetű, 
PVC-vel vízhatlanított poliészter alapanyag • fe-
lül polár, alul derekat védő poliészter belső bélés 
• 4 külső-, 2 cipzáros- és 2 belső zseb • gumíro-
zott ujjnyílások • derekat védő hátrész
• SZÍN: tengerkék/fekete vállrésszel
• MÉRET: S–›3XL

EN 340

RIPSTOP

cikkszám: 5GRIP

• Szakadásbiztos, Ripstop rácsos szerkezetű, 
PVC-vel vízhatlanított poliészter külső alap-
anyag • 180 g/m2 poliészter bélés, 210T taft bel-
ső bélés • 4 külső-, 2 cipzáros- és 2 belső zseb • 
fényvisszaverő díszcsíkok, gumírozott ujjnyílá-
sok • derekat védő hátrész • polárbéléses gallér
• SZÍN: fekete • MÉRET: M–›2XL

RIPSTOP

EN 340 cikkszám: 5GMRB

• 340 g/m2-es polár anyag • cipzáros záródás a 
gallér tetejéig • kihajtott vastag gallér • cipzáros 
oldalzsebek
• SZÍN: sötétkék
• MÉRET: M–›2XL

EN 340

POLÁR

cikkszám: 5GPOB

• PVC-vel vízhatlanított poliészter illetve polár 
- kifordítva is viselhető fazon • 200 g/m2 polár-
bélés és gallér • derekat védő hosszított hátrész 
• 3 cipzáros-, 1 telefon- és 2 belső zseb • zsinórral 
összehúzható aljrész
• SZÍN: sötétkék/kék
• MÉRET: M–›4XL

LEMAN

EN 340

 
cikkszám: 5LEMB 

• 35% pamut, 65% poliészter, steppelt • 180 g/m2 
poliészter bélés • cipzáros záródás • álló gallér 
• zsebek: 1 belső, 2 külső plusz telefonzseb
• SZÍN: fehér
• MÉRET: S–›3XL

EN 340

ALBATROS

cikkszám: 5ALBW

• 310 g/m2-es, három rétegből álló Softshell® 
anyag • a külső puha, rugalmas réteg 94% poli-
észter és 6% Spandex® • a közbülső réteg vízhat-
lan TPU film • a belső réteg 150 g/m2-es mikropo-
lár bélés • gallér tetejéig futó, vízlepergető cipzár 
• fényvisszaverő díszcsík, 3 cipzáras zseb
• SZÍN: fekete • MÉRET: S–›2XL

EN 340

YANG

cikkszám: 5YAGB

• 450 g/m2–es, vastag, nem bolyhosodó mik-
ropolár anyag • végig cipzáras, álló gallérral 
• cipzáros oldalzsebek • zsinórral összehúzható 
aljrész
• SZÍN: fekete
• MÉRET: S–›2XL

EN 340

ANGARA

cikkszám: 5GANN

• PU-val impregnált 300D Oxford poliészter il-
letve polár – kifordítva is viselhető fazon • 280 
g/m2 polárbélés és gallér • 4 bebújós, 1 telefon-, 
2 zsebfedős-, valamint 2 külső- és 2 belső cip-
záras zseb • derekat védő hosszított hátrész 
• zsinórral összehúzható aljrész
• SZÍN: fekete/szürke • MÉRET: M–›2XL

CARISTE

EN 340 cikkszám: 5CARN



• 250 g/m2-es polár nyaksál átfűző nyílással
• SZÍN: fekete • MÉRET: 120 x 22 cm-es

COVERSCARF SÁL

cikkszám: 5COVSB

• kötött külső réteg • egy méretben • 100% pa-
mut • száraz hideg klíma ellen biztosít védelmet  
• SZÍN: fekete

KÖTÖTT SAPKA

cikkszám: GAN57180

• 280 g/m2 finom thermo-polár anyagból • fel-
hajtható perem • COVER XTRA: plusz 40 g/m2-es 
3M™ ThinsulateTM bélés • SZÍN: fekete

COVERHAT

5COVAN
cikkszám:  5COVXN

• vízhatlan poliamid/poliészter, állítható pánt-
tal, akril műszőrme bélés, lehajtható fülrész
• SZÍN: 57151 kék, 57150 zöld

CANADA

57150 
cikkszám: 57151

• állítható pánttal • vízhatlan poliészter/pamut 
külső • akril műszőrme bélés, lehajtható fülrész
• SZÍN: kék

BEAVER

cikkszám: 57610

• komfortos jégeralsó gumis derékkal és -bo-
kával • puha, a szintetikus anyagoknál jobb hő-
tartási értékkel bíró természetes textília • pa-
mutnál, viszkóznál, selyemnél jobb színtartó és 
UV-álló képesség • gyűrődésmentes, nem szük-
séges vasalni • ökologikus, teljesen lebomló 
alapanyag • kiváló páraáteresztő-képességű, 
gyorsan száradó, selyem lágyságú szál
• SZÍN: fekete • MÉRET: M–›XL

EN ISO 13688

BODYWARMER

cikkszám: 5BOBP

• steppelt • thermo béléses, dupla csattal állítható 
• melegtartási érték 82% • szélesség 25 cm, hosszú-
ság 90–150 cm
• MÉRET: 10 cm-enként

VESEVÉDŐ

cikkszám: GAN57660

• tartós, vízlepergető akril külső réteg • kiválóan 
hőszigetelő 40 g/m2-es 3MTM ThinsulateTM bélés
• SZÍN: 57140 kék, 57141 fekete

THINSULATE™

57140
cikkszám: 57141

• 250 g/m2 finom thermo-polár anyagból • ösz-
szehúzható állítható nyílás, orrvédő
• SZÍN: 5BALB fekete, 5BALN sötétkék

BALACLAVA SÍMASZK

5BALN
cikkszám: 5BALB

• téli sapka 250 g/m2 finom polár anyagból • ösz-
szehúzható, állítható alsórész, lehajtható fülvédő
• SZÍN: 5COVCB kék, 5COVCN fekete

COVERCAP BASEBALL

5COVCB
cikkszám: 5COVCN

HŰTŐHÁZI
SAPKA

TÉLI RUHÁZAT

• vízhatlan, kopásálló • szőrmével bélelt kapucni, 
gumizott derékrész, rugalmas, rejtett mandzset-
ta • cipzárral nyitható bokarész • 2 oldal-, 2 rá-
tétes mell-, 1 telefon- és 1 belső zseb • 300 g/m2 
többrétegű, hőszigetelő poliészter/akril meleg-
bélés, selymes belsőrész • hőszigetelési érték: 
0.465 m2 K/W • jól láthatósági fényvisszaverő 
díszcsíkok
• SZÍN: királykék • MÉRET: S–›3XL

BEAVER

EN 342, EN ISO 13688 cikkszám: 57620

• PVC-vel vízhatlanított poliészter kertésznad-
rág • 180 g/m2 poliészter bélés • állítható gumi 
nadrágtartó • 4 db cipzározott vízhatlan zseb 
• bokarésznél cipzárral és tépőzárral állítható
• SZÍN: Y53099-Y53104 kék, Y53109-Y53114 zöld 
• MÉRET: S–›3XL

EN 340

FINO KERTÉSZNADRÁG

Y53100
cikkszám: Y53 1 10

• Softshell® külső 94% poliészter és 6% Spandex® 
anyagból (vízállóság: 8000 mm) • lélegző memb-
ránja lehetővé teszi a belső nedvesség szabad 
elpárolgását (páraáteresztő képesség: 3000 
mpv) • szélfogó, 120 g/m2-es poliészter belső bé-
lés • rugalmas vállpánt, állítható deréköv • 2 víz-
hatlan oldalzseb, fényvisszaverő jelölés • tasa-
kos térdzseb, cipzáros bokarész, hófogó belsővel 
• SZÍN: fekete • MÉRET: S–›3XL

EN 340, EN 342

TAO

cikkszám: 5TAPB

• PVC-vel vízhatlanított poliészter deréknadrág 
• 180 g/m2 poliészter bélés • állítható gumi nad-
rágtartó • 3 db cipzározott vízhatlan zseb • bo-
karésznél cipzárral és tépőzárral állítható
• SZÍN: kék • MÉRET: S–›3XL

EN 340

FINEK

cikkszám: Y53200

• vízhatlan, kopásálló • puha 60% pamut, 40% 
poliészter külsőrész, erős igénybevételre • ru-
galmas, állítható széles vállpántok • lábszár-
nál praktikus oldalcipzárok • övbújtatók és 2 
oldalzseb • 300 g/m2 többrétegű, hőszigetelő 
poliészter/akril melegbélés, selymes belsőrész 
• hőszigetelési érték: 0.465 m2 K/W • jól látható-
sági fényvisszaverő díszcsíkok
• SZÍN: királykék • MÉRET: S–›3XL

BEAVER

EN 342, EN ISO 13688 cikkszám: 57650

HŰTŐHÁZI
OVERALL

HŰTŐHÁZI
NADRÁG

NADRÁGOK



• kiváló minőségű téli védőkesztyű • színborjúbőr 
tenyér és kézhát • 3M Thinsulate® polárbélés hi-
deg klíma és kontakt hideg hatása ellen
• CSOMAGOLÁS: 60/12
• SZÍN: sárga
• MÉRET: 10

ALASKA

EN 420, EN 388 2121x, EN 511 22x cikkszám: 2480

• kiváló minőségű téli védőkesztyű • fekete szín-
borjúbőr tenyér és kézhát • 3M Thinsulate® hőszi-
getelő polárbélés hideg klíma és kontakt hideg 
hatása ellen
• CSOMAGOLÁS: 60/12
• SZÍN: fekete
• MÉRET: 10

KERGUELEN

EN 420, EN 388 3122x, EN 511 22x cikkszám: 2475

• Taeki 5® multiszálas, 7-es kötésű, hideg elleni 
védőkesztyű: rendkívüli kopásállóságú és szakí-
tószilárdságú, 5-ös szintű, kiemelten vágásbiztos, 
rugalmas alapanyagok • tenyerén mikro-habosí-
tott finom latex mártás, csúszás ellen érdesítve
• CSOMAGOLÁS: 50/5
• SZÍN: sárga/fekete • MÉRET: 8, 9, 10

EN 420, EN 388: 2542, EN 511: X10

6980

cikkszám: 6980

VÉDŐ-
KESZTYŰK

• kiváló minőségű, 32 cm hosszú téli védőkesz-
tyű • sárga színmarhabőr tenyér és kézhát • 
teljes műszőrme belső bélés és mandzsetta 
• hideg klíma és kontakt hideg hatása elleni 
nagyfokú védőképesség
• CSOMAGOLÁS: 60/6
• SZÍN: sárga • MÉRET: 6, 7, 8, 9, 10, 11

EN420, EN 388 2122x, EN 511: 220

ISLANDE

cikkszám: 2490

• 10-es vastagságú marhahasítékbőr • erős vá-
szon kézhát és mandzsetta • artéria-, köröm- és 
ökölcsontvédő • hideg ellen védő polár thermo 
bélés
• CSOMAGOLÁS: 120/12
• SZÍN: sárga/piros
• MÉRET: 10

EN 420, EEN 388 3121x, EN 511 11x

330

cikkszám: 330

• kiváló minőségű téli védőkesztyű • bézs szín-
marhabőr tenyér és kézhát • 225 g/m2 belső po-
lárbélés kontakt hideg hatása ellen
• CSOMAGOLÁS: 120/12
• SZÍN: bézs
• MÉRET: 10

FINLANDE

EN 420, EN 388 2122x, EN 511 11x cikkszám: 2465

• pamut/akril/poliészterre mártott szürke latex 
• hideg klíma hatása elleni védelem • csúszás el-
len érdesített tenyér • finom bolyhos belső bélés
• CSOMAGOLÁS: 120/10
• SZÍN: szürke
• MÉRET: 9, 10

EN 420, EN 388: 2x41B, EN511: 2006 01x

3875

cikkszám: 3875

• fedett színmarhabőr • vászon kézhát és man-
dzsetta • artéria-, köröm- és ökölcsontvédő • hi-
deg ellen védő műszőrmebélés
• CSOMAGOLÁS: 60/6
• SZÍN: barna/natur
• MÉRET: 10

310

EN 420, EN 388: 3111 cikkszám: 310

VÉDŐKESZTYŰK

• kopásálló fekete poliészter alap • tenyéren és 
hátul ökölcsontig csúszásbiztos, fekete mikro-
habosított latex mártás • vízlepergető Hydropel-
lent™ felület • belül hideg elleni komfortos pamut/
akril bélés • rugalmas, gumírozott mandzsetta
• CSOMAGOLÁS: 100/10
• SZÍN: fekete • MÉRET: 8, 9, 10, 11

EUROWINTER

EN 420, EN 388 2243x, EN 511 x2x

 
cikkszám: 6610 

• 13-as kötésű, Hi-Viz narancs színű, bélelt akril 
kesztyű • narancs latex-szel végig mártott alap-
réteg • tenyerén plusz fekete Sandy speciális 
csúszásbiztos latex réteggel • könnyű, extra ké-
nyelmes, kézre simuló forma
• CSOMAGOLÁS: 100/10 - páranként külön
• SZÍN: narancs/fekete • MÉRET: 8, 9, 10, 11

EN 420, EN 388 2141x, EN 511: X1X

EUROWINTER L22

cikkszám: 1LAWO

• kötött, kopásálló poliészter alapkesztyű • téli 
hideg klíma hatása elleni bolyhos bélés, gu-
mírozott mandzsetta • csúszásbiztos, szúrás 
ellen is jól védő kesztyű • tenyéren és hátul 
ökölcsontig fekete nitrillel mártott
• CSOMAGOLÁS: 100/10
• SZÍN: fluo narancs/fekete • MÉRET: 10

EN 420, EN 388: 4242, EN 511: X2X

6620

cikkszám: 6620

• prémium szerelőkesztyű, hideg-, nedvesség- 
és mechanikai ártalmak ellen • kopásálló feke-
te poliamid alap • tenyéren és hátul ökölcsontig 
habosított, csúszásbiztos PVC mártás • nedves-
ségálló, vízlepergető Hydropellent™ felület
• CSOMAGOLÁS: 100/10
• SZÍN: fekete • MÉRET: 7, 8, 9, 10, 11

EN 420, EN 388 3232x, EN 511 x2x

EUROICE

cikkszám: 6630     

• kötött, kopásálló poliészter alapkesztyű • téli 
hideg klíma hatása elleni bolyhos bélés, gumíro-
zott mandzsetta • csúszásbiztos, szúrás ellen 
is jól védő kesztyű • tenyéren és hátul körömig 
érdes, fekete szemcsés, habosított latex mártás
• CSOMAGOLÁS: 120/10
• SZÍN: fluo narancs • MÉRET: 8, 9, 10, 11

6530

EN 420, EN 388 2141x, EN 511 12x cikkszám: 6530     



VÉDŐLÁBBELIK

• műszőrmével bélelt, nedvességnek kiválóan 
ellenálló marhabőr felsőrész • könnyű, kompo-
zit műanyag lábujjvédő (CK) • Wellmax® átszú-
rás elleni, rugalmas talplemez, aramidszálas 
műanyagból • az acél orrmerevítőhöz és talple-
mezhez képest sokkal jobb hőszigetelő tulajdon-
ság • olajálló, antisztatikus, kétrétegű, 180°C-ig 
hőálló PU talp
• SZÍN: barna • MÉRET: 38–›47

EN ISO 20344, EN ISO 20345

PIEMONTITE S3 CI SRC

cikkszám: 9PIEM

• fémmentes, hideg ellen minősített (CI) bizton-
sági védőbakancs, teljes műszőrme béléssel és 
erős marhabőr felsőrésszel • antisztatikus, olaj- 
és saválló, emelt szinten SRC csúszásbiztos, 
hajlékony, kétrétegű PU talp sárlepergető min-
tázattal • kompozit műanyag lábujjvédő (CK) és 
talplemez, mely a hideg ellen is jobban szigetel 
• szélesebb orr-rész
• SZÍN: sötétbarna • MÉRET: 35–›48

EN ISO 20344, EN ISO 20345

TARNA S3 CI SRC

cikkszám: 9TARN

 • végig fűzős magasszárú, víztaszító szín mar-
habőr felsőrész • acél orrmerevítő és talplemez 
talpátszúrás ellen • antisztatikus, olajálló, SRC 
csúszásmentes, kétrétegű PU talp • végig izo-
termikus téli szőrmebéléssel • hideg elleni minő-
sítés (CI) • szivacsos szártető és nyelv, megerő-
sített sarok és Achilles-ín védelem • fémmentes 
fűzőlyukak, kivehető kényelmes talpbetét
• SZÍN: fekete • MÉRET: 38–›47

EN ISO 20345

SIBERITE S3 CI SRC

cikkszám: 9SIBE

• vízálló (WR) és szellőző, minőségi színbőr fel-
sőrész • hideg (CI) és meleg (HI) külső környezet 
hatása elleni védelem • vízálló és lélegző memb-
rános hőszigetelő Thinsulate® belső bélés • köny-
nyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK) • magas 
minőségű, flexibilis, fémmentes, átszúrás elle-
ni talplemez • hajlékony, emelt kopásállóságú, 
olajálló, antisztatikus, kétrétegű
• SZÍN: fekete • MÉRET: 38–›47

HYDROCITE S3 CI SRC

EN ISO 20344, EN ISO 20345 cikkszám: 9HYDR


