ÚJ TERMÉKEK

EN 343, EN 14058 folyamatban cikkszám: 5YUZU450

YUZU
• 300 g/m2 vastag PVC-vel vízhatlanított Ripstop
szerkezetű erős poliészter kabát polár béléssel
• fekete színű, kopásálló Oxford betét a mell-, és
a veserészen fényvisszaverő díszcsíkkal • polárral bélelt magas gallér, tetejéig futó cipzár tépőzáras hajtókával, áll- és nyakvédő kialakítás
• raglán kialakítású ujjak, tépőzárral állítható
elasztikus mandzsetta • rugalmas zsinórral állítható alj- , és derékrész • rejtett kapucni és a vízállóságot segítő leragasztott varrások • 1 sárga
cipzáras mellzseb, 2 cipzáras bebújós oldalzseb,
1 karzseb vízálló cipzárral és fényvisszaverő csíkkal, 2 tépőzáras belső zseb • zsinórvezető fül a
médiaeszköz fülhallgatójához • szitázható
• SZÍN: antracit szürke • MÉRET: S–›4XL

EN 343, EN 14058 folyamatban

cikkszám: 5GOM450

GOMA
• 300 g/m2 vastag PVC-vel vízhatlanított Ripstop
szerkezetű erős poliészter dzseki PES béléssel
• fekete színű, kopásálló Oxford betét a mell-,
és aljrészen • polárral bélelt magas gallér tetejéig futó cipzár tépőzáras hajtókával, áll- és
nyakvédő kialakítás • gumírozott derékrész
• rejtett kapucni • 1 lime színű cipzáras mellzseb, 2 cipzáras bebújós oldalzseb fényvis�szaverő díszcsíkkal, 1 karzseb vízálló cipzárral,
2 tépőzáras belső zseb • zsinórvezető fül a médiaeszköz fülhallgatójához • szitázható
• SZÍN: antracit szürke • MÉRET: S–›3XL

EN 343, EN 14058 folyamatban

cikkszám: 5AZU450

AZUKI
• 300 g/m2 vastag PVC-vel vízhatlanított Ripstop
szerkezetű erős poliészter mellény polár béléssel
• fekete színű, kopásálló Oxford betét a mell-, és
veserészen • polárral bélelt magas gallér tetejéig futó cipzár tépőzáras hajtókával • elasztikus
vállrész, áll- és nyakvédő kialakítás • vízállóságot segítő leragasztott varrások • 1 lime színű
cipzáras mellzseb, 2 cipzáras bebújós oldalzseb
fényvisszaverő díszcsíkkal, 2 tépőzáras belső
zseb • zsinórvezető fül a médiaeszköz fülhallgatójához • szitázható
• SZÍN: antracit szürke • MÉRET: S–›3XL

EN 14058 folyamatban

cikkszám: 5YAK010

YAKI
• Innovatív „mechanical stretch” poliészter külső, vízállóságot és a szellőzést biztosító TPU
membránnal (vízállóság: 5000 mm, szellőzés:
400 g/m2/24h) • 220 g/m2 vastag PES szteppelt
melegbélés • gallérba rejtett kapucni, magas
gallér tetejéig futó cipzár • 2 cipzáras oldalzseb
• gumírozott mandzsetta és aljrész
• SZÍN: fekete • MÉRET: S–›4XL

ÚJ
TERMÉKEK

cikkszám: 5TAT010

TATAKI

ÚJ
TERMÉKEK

EN 14058 folyamatban

cikkszám: 5SUM010

SUMI

cikkszám: 5MIK350

MIKAN

• Mikro-ripstop szerkezetű 100% nejlon külső
• 100 g/m2 vastag speciális Sorona® technológiájú melegbélés • kopásálló és rugalmas Softshell betétek fényvisszaverő díszcsíkkal • magas
polár gallér, végéig cipzár áll- és nyakvédővel
• Softshell mellzseb • 2 oldal-, és 1 belső zseb
• SZÍN: fekete • MÉRET: S–›4XL

• 300 g/m vastag, 80% pamut és 20% PES alapanyagú meleg felső • fekete kopásálló Ripstop
betétek a könyökön • magas gallér végéig érő
lime színű cipzár • Ripstop mellzseb lime színű
cipzárral • 2 oldal- és 2 belső zseb • bordázott
mandzsetta és aljrész
• SZÍN: szürke • MÉRET: S–›3XL

5MYO380
5MYO 1 50
cikkszám: 5MYO01 0

5SOB 1 20
5SOB010
cikkszám: 5SOB350

cikkszám: 5SHI350

SOBA

2

SHIKIMI

• 3 rétegű, 290 g/m2-es Softshell® anyag • 150 g/
m2-es mikropolár bélés (vízállóság: 2000 mm,
páraáteresztő képesség: 600 g/m2/24h ) • magas gallér tetejéig érő cipzár • raglán ujjak, gumírozott mandzsetta • 1 mell-, 2 oldalzseb
• SZÍN: 5SOB120 sötétkék, 5SOB010 fekete,
5SOB350 szürke • MÉRET: S–›3XL

5PIM320
5PIM380
cikkszám: 5PIM 1 50

EN ISO 20471, EN 343, EN 14058 cikkszám: 5SOU170

EN ISO 20471

SOUKOU

YORU

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

5SOU160

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

cikkszám: 5YUKR

cikkszám: 5TOR00

• 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

TORI

cikkszám: 5KOH00

cikkszám: 5KIT00

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

5YAW 1 0

cikkszám: 5YAW00

YANG WINTER 2

• 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 mandzsetta • 2 cipzáras oldal-, 1 felső-, 3 belső zseb
• SZÍN: 5TOR10 sötétkék/fekete, 5TOR00 szürke/
fekete • MÉRET: S–›3XL

KOHMET

• extra könnyű, divatos dzseki eső, szél és hideg
elleni védelemmel • 38 g/m2 vastag 100% 20D poliamid alapanyagú • 110 g/m2 vastag 100% poliészter bélés • gallér tetejéig futó szélálló cipzár, fix
bélelt kapucni • 2 cipzáras külső- és 2 belső zseb
• SZÍN: 5KJGB szürke, kék, 5KJGY sárga
• MÉRET: S–›3XL

5TOR 1 0

• 350 g/m2-es Softshell Ripstop alapanyagú
dzseki polár béléssel • kiváló vízálló (8000 mm)
és szellőző (3000 g/m2/24h) tulajdonság • vízlepergető 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

5YOR160

cikkszám: 5KJGB

KUMA

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

cikkszám: 5YOR170

5KJGY

cikkszám: 7KANY

KANATA FLUO

YUKI

• 3 rétegű, 290 g/m2-es Softshell® anyag • 150 g/
m2-es mikropolár bélés (vízállóság: 2000 mm,
páraáteresztő képesség: 600 g/m2/24h ) • női fazon • magas gallér tetejéig érő cipzár • raglán ujjak, gumírozott mandzsetta • 1 mel-, 2 oldalzseb
• SZÍN: 5SHI010 fekete, 5SHI350 szürke
• MÉRET: XS–›2XL

7KANO

EN ISO 20471, EN 343

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

5SHI010

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

cikkszám: 7KETY

KETA FLUO

• Innovatív „mechanical stretch” poliészter külső, vízállóságot és a szellőzést biztosító TPU
membránnal (vízállóság: 5000 mm, szellőzés:
400 g/m2/24h) • 220 g/m2 vastag PES szteppelt
melegbélés • magas gallér tetejéig futó cipzár
• 2 cipzáras oldalzseb • gumírozott váll- és aljrész
• SZÍN: fekete • MÉRET: S–›4XL

MYOGA

7KETO

EN 342, EN ISO 20471, EN 343

KITSOUNE
• kettős alapanyagú, divatos és kényelmes dzseki hideg ellen • puha poliészter külső steppelt béléssel • az oldalán és a kar alsó részén rugalmas,
kopásálló betét • gallérja dupla elasztikus mesh
alapanyag • vízlepergető cipzár, elasztikus mandzsetta • 2 oldal-, 1 felső-, 3 belső zseb
• SZÍN: szűrke • MÉRET: S–›3XL

• 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

EN ISO 20344, EN ISO 20345

PYROPE

cikkszám: 9PYRO

S3 CI SRC

• víztaszító, vastag, erős teljes színbőr felsőrész
• könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK)
• flexibilis, átszúrás elleni fémmentes talplemez
• kiváló hőszigetelő tulajdonság, izotermikus műszőrme bélés • a felsőrész két oldalán a felhúzást
segítő fülek
• SZÍN: barna • MÉRET: 39–›48

KABÁTOK

KABÁTOK

EN 343, EN 14058, EN ISO 20471

70550
70560
70570
cikkszám: 70580

HI-WAY FLUO 4/1 PE

EN 343, EN 14058, EN ISO 13688

5RIPN
5RIPB
5RIPG
5RIPR
cikkszám: 5RIPS

5YAWB

EN 342, EN 343

RIPSTOP

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

cikkszám: 8PADW

PADDOCK 2/1

EN 340, EN 343,
EN ISO 20471, EN 14058

cikkszám: 7AIFY

AIRPORT FLUO 4/1

• Mellénnyé alakítható bélelt kabát levehető ujjakkal és bélelt kapucnival, állítható mandzsettával • 220 g/m2 vastag. 100% poliészter belső
bélés • két oldal-, három rávarrt-, egy telefon-,
1 kar-, 2 cipzáros- és 1 hátsó hosszú tároló zseb
• SZÍN: szürke, narancs díszítéssel
• MÉRET: S–›3XL

• teljesen vízhatlan Oxford 300D poliészter, kiválóan 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

cikkszám: 5YAWR

YANG WINTER

• szakadásbiztos, Ripstop rácsos szerkezetű,
PVC-vel vízhatlanított poliészter alapanyag
• 280 g/m2 polárbélés, alul poliamid vesevédő
résszel • körbefutó fényvisszaverő díszcsík • gallérba rejtett kapucni • 6 külső, 1 belső zseb • végig 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

• 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 • állítható 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–›2XL
EN 340

cikkszám: 5BODN

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

EN 343, EN 340, EN 14058

EN 342

5BMRI
5BMRN
cikkszám: 5BMRB

RIPSTOP 2/1
• 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

5ZEFB

EN 343, EN 14058

cikkszám: 5ZEFN

ZEFLY 3/1
• kopásálló, impregnált poliészter külső • többfunkciós pilótadzseki: kivehető 180 g/m2 akril/
poliészter műszőrme bélés, levehető, 60 g/m2es bélelt ujjak • levehető szőrmegallér, rejtett
kapucni • oldal-, felső-, kar- és belső zsebek
• kétkocsis húzózár • gumis csuklópasszé és
aljrész
• SZÍN: 5ZEFB kék, 5ZEFN fekete
• MÉRET: S–›3XL

EN 342

cikkszám: 8NAVW

NAVY 2/1

EN ISO 13688, EN 14058

cikkszám: 5AMER

AMERIKA 3/1

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

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

5PSLB

EN 340, EN 342

cikkszám: 5PSLV

POLENA SLEEVE 2/1
• 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 telefon- és 1 belső zseb • cipzáros plusz patentos
záródás
• SZÍN: 5PSLB kék, 5PSLV zöld
• MÉRET: XS–›4XL

EN 340, EN 343, EN 14058

cikkszám: 5RIBB

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

EN ISO 13688, EN 14058

cikkszám: 5GCSB

CHOUKA SLEEVE 2/1
• 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

7ROAY

EN 342, EN ISO 20471

cikkszám: 7ROAO

ROADWAY FLUO
• 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

KABÁTOK

KABÁTOK

7ROPY

EN ISO 20471, EN 14058

cikkszám: 7ROPO

ROADWAY FLUO 4/1

Y53230

EN 340

FLOPP

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

cikkszám: 5NORP

POLE

cikkszám: 8SNIW

SNIPER ELITE 2/1

• PVC-vel vízhatlanított 100% poliészter • thermo 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–›2XL

EN 340, EN 14058

EN 14058, EN 340

cikkszám: 5KABB

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

cikkszám: 57640

EN ISO 13688, EN 342

BEAVER

• 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 • melegtartási érték: 80%
• SZÍN: Y53229-234 kék, Y53239-244 zöld
• MÉRET: S–›3XL

5OUEP

EN 340

cikkszám: Y53240

HŰTŐHÁZI
DZSEKI

• Szőrmével bélelt, levehető kapucni • oldalgumizott 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

cikkszám: 57630

EN ISO 13688, EN 342

BEAVER

HŰTŐHÁZI
KABÁT

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

• Szőrmével bélelt • levehető kapucni • meleg polár 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: fekete • MÉRET: S–›2XL

cikkszám: 5ICEB

7AIBY
cikkszám: 7AIBO

EN 340, EN 14058

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

EN342, EN343, EN ISO 20471

AIRPORT FLUO
• Teljesen vízhatlan, Oxford 300D poliészter, lélegző 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/sötétkék • MÉRET: S–›3XL

70450

EN 343, EN 14058, EN ISO 20471

cikkszám: 70460

HI-WAY FLUO

STATION FLUO 2/1

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

EN 13688, EN 14058

cikkszám: 5ISAB

ISA II 3/1

• 3 rétegből álló, 330 g/m -es Softshell® anyag
• a külső puha, rugalmas réteg 94% poliészter és
6% Spandex® • a közbülső réteg vízhatlan TPU
film • levehető ujjakkal mellénnyé alakítható • állítható aljrész, és derékvédő • gumírozott csukló
• 3 cipzáros zseb • fényvisszaverő csíkok
• SZÍN: sárga/sötétkék • MÉRET: S–›3XL
2

EN ISO 13688

cikkszám: 5TOUB

TOUN 2/1

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

EN 340

cikkszám: 70630

EN 340, EN ISO 20471

5YANB
5YANN
cikkszám: 5YANR

YANG
• 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, 5YANN kék
• MÉRET: S–›3XL

CONNEMARA
• 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

EN ISO 13688, EN 14058

cikkszám: 5CORB

CORUS

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

EN 340, EN ISO 20471, EN 14058

cikkszám: 5COBI

EN ISO 13688, EN 14058

cikkszám: 7ROFY

ROADWAY FLY FLUO 2/1
• 175 g/m2 vastag, PU-val vízhatlanított 300D
Oxford poliészter külső fluoreszcens alapanyag
• 70% akril és 30% poliészter szőrmebélés • levehető 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

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

EN 340, EN 343,
EN ISO 20471, EN 14058

cikkszám: 7HWXY

HI-WAY XTRA FLUO 2/1
• Teljesen vízhatlan 300D Oxford poliészter, PU
bevonattal • hőszigetelő 220 g/m2 poliészter meleg bélés • levehető ujjakkal mellénnyé alakítható • fényvisszaverő csíkok • poláros gallérba rejtett, állítható kapucni • 2 oldalsó 1 felső, 1 telefon
és 1 belső zseb
• SZÍN: sárga/fekete • MÉRET: S–›3XL

MELLÉNYEK

MELLÉNYEK

EN 340

5POLN
5POLB
cikkszám: 5POLV

POLENA

EN 340

cikkszám: 5GRIP

RIPSTOP

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

EN 340

cikkszám: 5GMRB

RIPSTOP

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

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

5KVGB

cikkszám: 5KVGY

KUMA
• extra könnyű, divatos pehely mellény szél és
hideg elleni védelemmel • 38 g/m2 vastag 100%
20D poliamid alapanyagú külső és belső • 130
g/m2 vastag 100% pelyhesített poliészter bélés
• gallér tetejéig futó szélálló cipzár • 2 cipzáras
külső- és 2 belső zseb, gumírozott váll- illetve aljrész • plusz logózott poliamid tartózsák
• SZÍN: 5KVGB szürke/kék, 5KVGY szürke/sárga
• MÉRET: S–›3XL
EN 340

cikkszám: 5ALBW

ALBATROS

cikkszám: 5GCOB

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

EN 340

cikkszám: 5BREV

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

EN 340

cikkszám: 5GPOB

POLÁR

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

EN 340

EN 340

EN 340

cikkszám: 5LEMB

LEMAN

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

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

cikkszám: 5GCHB

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

EN 340

cikkszám: 5YAGB

YANG
• 310 g/m2-es, három rétegből álló 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 • gallér tetejéig futó, vízlepergető cipzár
• fényvisszaverő díszcsík, három cipzáras zseb
• SZÍN: fekete • MÉRET: S–›2XL

EN 340

cikkszám: 5GANN

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

EN 340

cikkszám: 5CARN

CARISTE
• PU-val impregnált 300D Oxford poliészter illetve polár – kifordítva is viselhető fazon • 280 g/m2
polárbélés és gallér • négy bebújós, egy telefon-,
két zsebfedős-, valamint két külső- és két belső
cipzáras zseb • derekat védő hosszított hátrész
• zsinórral összehúzható aljrész
• SZÍN: fekete/szürke • MÉRET: M–›2XL

PULÓVEREK

EN 340, EN 14058

5VANB
5VANN
5VANV
5VANR
cikkszám: 5VANG

EN 340, EN 14058

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

EN ISO 13688, EN 14058

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

cikkszám: 5PANN

ANGARA BEBÚJÓS

ANGARA CIPZÁROS

5VPOB
5VPON
cikkszám: 5VPOG

NADRÁGOK

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

EN 340, EN 14058

cikkszám: 5AUSB

AUSTRU 2/1
• 300 g/m2 vastag, fekete, polár külső • bambusz mintázatú, kopásálló és vízhatlan poliészter betét a váll-, nyak-, könyök- és mellrészen •
többfunkciós 2/1 kabát, levehető, bélelt ujjakkal
• poláros gallér, rejtett kapucni • tépőzáras
mandzsetta és zsinórral állítható aljrész • előlhátul fényvisszaverő díszcsíkok • 2 oldalsó- és 1
felső cipzáras zseb
• SZÍN: fekete • MÉRET: S–›2XL

EN 340, EN ISO 20471

cikkszám: 7PSTY

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

Y53100

EN 340

cikkszám: Y53 1 10

EN 342, EN ISO 13688

FINO KERTÉSZNADRÁG

BEAVER

• PVC-vel vízhatlanított poliészter kertésznadrág • 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, EN 342

cikkszám: 5TAPB

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

cikkszám: 57620

HŰTŐHÁZI
OVERALL

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

EN 340

cikkszám: Y53200

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

EN 342, EN ISO 13688

BEAVER

cikkszám: 57650

HŰTŐHÁZI
NADRÁG

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

TÉLI RUHÁZAT

VÉDŐKESZTYŰK

cikkszám: GAN57660

VESEVÉDŐ

EN ISO 13688

cikkszám: 1LAFO

EN 420, EN 388 3232x, EN 511 x2x

EUROWINTER

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

cikkszám: GAN57662-GAN57669

EN388: 2242X, EN 511 x2x

cikkszám: 6630

EUROICE

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

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

cikkszám: 5BOBP

BODYWARMER

JÉGER RUHÁZAT
• környakas, kötött passzés felsőrész
• gumis derekú, slicces, passzés alsórész
• 100% pamut anyagból:
GAN57662, GAN57663: zöld,
GAN57664, GAN57665: szürke
GAN57668, GAN57669: fehér
• Kevertszálas anyagból (50% pamut, 50% poliészter):
GAN57666, GAN57667: szürke
• MÉRET: XS–›4XL

• komfortos jégeralsó gumis derékkal és -bokával • puha, a szintetikus anyagoknál jobb hőtartási értékkel bíró természetes textília • pamutnál, viszkóznál, selyemnél jobb színtartó és
UV-álló képesség • gyűrődésmentes, nem szükséges vasalni • ökologikus, teljesen lebomló
alapanyag • kiváló páraáteresztő-képességű,
gyorsan száradó, selyem lágyságú szál
• SZÍN: fekete • MÉRET: M–›XL

cikkszám: 5COVSB

COVERSCARF SÁL
• 250 g/m2-es polár nyaksál átfűző nyílással
• SZÍN: fekete • MÉRET: 120 x 22 cm-es
EN420, EN 388 2122x, EN 511: 220

cikkszám: 2490

ISLANDE

cikkszám:

5COVAN
5COVXN

COVERHAT

57150

cikkszám: 57 151

CANADA

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

cikkszám: 57610

BEAVER

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

5BALN

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

cikkszám: 5BALB

BALACLAVA SÍMASZK
• 250 g/m finom thermo-polár anyagból • ös�szehúzható állítható nyílás, orrvédő
• SZÍN: 5BALB fekete, 5BALN sötétkék
2

cikkszám: 330

330

• kiváló minőségű, 32 cm hosszú téli védőkesztyű • 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

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

EN 420, EN 388 2243x, EN 511 x2x

cikkszám: 6610

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

HŰTŐHÁZI
SAPKA

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

EN 420, EN 388 2122x, EN 511 11x

cikkszám: 57141

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

5COVCB

cikkszám: 5COVCN

COVERCAP BASEBALL
• téli sapka 250 g/m2 finom polár anyagból • ös�szehúzható, állítható alsórész, lehajtható fülvédő
• SZÍN: 5COVCB kék, 5COVCN fekete

cikkszám: 2465

FINLANDE
• kiváló minőségű téli védőkesztyű • bézs színmarhabőr tenyér és kézhát • 225 g/m2 belső polárbélés kontakt hideg hatása ellen
• CSOMAGOLÁS: 120/12
• SZÍN: bézs
• MÉRET: 10

EN 420, EN 388: 2x41B, EN511: 2006 01x cikkszám: 3875

EN 420, EN 388: 3111

3875

310

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

cikkszám: 310

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

VÉDŐKESZTYŰK

VÉDŐLÁBBELIK

EN 420, EN 388 2141x, EN 511: X1X cikkszám: 1LAWO

EN 420, EN 388 2121x, EN 511 22x

EUROWINTER L22

ALASKA

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

cikkszám: 2480

EN 420, EN 388 2141x, EN 511 12x

cikkszám: 6530

6530

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

• kötött, kopásálló poliészter alapkesztyű • téli
hideg klíma hatása elleni bolyhos bélés, gumírozott 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

EN ISO 20344, EN ISO 20345

cikkszám: 9TARN

TARNA S3 CI SRC
• fémmentes, hideg ellen minősített (CI) biztonsági védőbakancs, teljes műszőrme béléssel és
erős marhabőr felsőrésszel • antisztatikus, olajés saválló, emelt szinten SRC csúszásbiztos,
hajlékony, kétrétegű PU talp sárlepergető mintázattal • kompozit műanyag lábujjvédő (CK) és
talplemez, mely a hideg ellen is jobban szigetel
• szélesebb orr-rész
• SZÍN: sötétbarna • MÉRET: 35–›48
EN 420, EN 388: 4242, EN 511: X2X

cikkszám: 6620

6620

EN 420, EN 388: 3111

cikkszám: 300

300

• kötött, kopásálló poliészter alapkesztyű • téli
hideg klíma hatása elleni bolyhos bélés, gumírozott 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: 2222, EN 511: 12X

cikkszám: 9080

9080
• kopásálló poliamid nylonra teljesen mártott rugalmas nitril • hideg klíma elleni finom, bolyhos
belső bélés • kézre simuló, gumizott, tépőzáras
csukló
• CSOMAGOLÁS: 100/10
• SZÍN: fekete
• MÉRET: 9, 10

SIBERITE S3 CI SRC
• végig fűzős magasszárú, víztaszító szín marhabőr felsőrész • acél orrmerevítő és talplemez
talpátszúrás ellen • antisztatikus, olajálló, SRC
csúszásmentes, kétrétegű PU talp • végig izotermikus téli szőrmebéléssel • hideg elleni minősítés (CI) • szivacsos szártető és nyelv, megerősített sarok és Achilles-ín védelem • fémmentes
fűzőlyukak, kivehető kényelmes talpbetét
• SZÍN: fekete • MÉRET: 38–›47

EN ISO 20344, EN ISO 20345

cikkszám: 9HYDR

HYDROCITE S3 CI SRC
• vízálló (WR) és szellőző, minőségi színbőr felsőrész • hideg (CI) és meleg (HI) külső környezet
hatása elleni védelem • vízálló és lélegző membrános hőszigetelő Thinsulate® belső bélés • kön�nyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK) • magas
minőségű, flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez • hajlékony, emelt kopásállóságú,
olajálló, antisztatikus, kétrétegű
• SZÍN: fekete • MÉRET: 38–›47

340

• színsertésbőr • vászon kézhát, gumírozott
mandzsetta • artéria-, köröm- és ökölcsontvédő
• hideg ellen pamuttal végig bélelt
• CSOMAGOLÁS: 60/12
• SZÍN: bézs/csíkos
• MÉRET: 10

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

cikkszám: 9SIBE

cikkszám: 340

• színmarhabőr tenyér, mutató- és hüvelykujj
• artéria-, köröm- és ökölcsontvédő • vízlepergető, jól látható fluo narancs kézhát, fényvisszaverő csíkkal • belső filc bélés hideg klíma és kontakt hideg hatása ellen • gumírozott mandzsetta
• CSOMAGOLÁS: 60/12
• SZÍN: szürke/narancs • MÉRET: 10

EN ISO 20344, EN ISO 20345
EN 420, EN 388 4131B, EN 511: 010

EN ISO 20345

cikkszám: 6980

6980
• Taeki 5® multiszálas, 7-es kötésű, hideg elleni
védőkesztyű: rendkívüli kopásállóságú és szakítószilárdságú, 5-ös szintű, kiemelten vágásbiztos,
rugalmas alapanyagok • tenyerén mikro-habosított finom latex mártás, csúszás ellen érdesítve
• CSOMAGOLÁS: 50/5
• SZÍN: sárga/fekete • MÉRET: 8, 9, 10

EN 420, EN 388 3122x, EN 511 22x

cikkszám: 2475

KERGUELEN
• kiváló minőségű téli védőkesztyű • fekete színborjúbőr tenyér és kézhát • 3M Thinsulate® hőszigetelő polárbélés hideg klíma és kontakt hideg
hatása ellen
• CSOMAGOLÁS: 60/12
• SZÍN: fekete
• MÉRET: 10

cikkszám: 9PIEM

PIEMONTITE S3 CI SRC
• műszőrmével bélelt, nedvességnek kiválóan
ellenálló marhabőr felsőrész • könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK) • Wellmax® átszúrás elleni, rugalmas talplemez, aramidszálas
műanyagból • az acél orrmerevítőhöz és talplemezhez képest sokkal jobb hőszigetelő tulajdonság • olajálló, antisztatikus, kétrétegű, 180°C-ig
hőálló PU talp
• SZÍN: barna • MÉRET: 38–›47

EN ISO 20344, EN ISO 20345

cikkszám: 9POWE

POWERLITE S3 CI SRC
• műszőrmével bélelt, fekete, nedvességnek kiválóan ellenálló marhabőr felsőrész • könnyű,
kompozit műanyag lábujjvédő (CK) • Wellmax®
átszúrás elleni, rugalmas talplemez, aramidszálas műanyagból • az acél orrmerevítőhöz és
talplemezhez képest sokkal jobb hőszigetelő
tulajdonságok • olajálló, antisztatikus, kétrétegű, 180°C-ig hőálló PU talp
• SZÍN: fekete • MÉRET: 38–›47

EN ISO 20344, EN ISO 20345

cikkszám: 9COVE

COVELLITE S3 CI SRC
• nedvességnek jól ellenálló, vastag, erős bivalybőr • könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő
(CK) • L-Protection® flexibilis, átszúrás elleni talplemez • kiváló hőszigetelő tulajdonságok, hideg
elleni műszőrme thermo bélés (CI) • biztonsági
varrás Kevlar® cérnával • ütődéselnyelő sarok,
olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp és védő
orrborítás
• SZÍN: sötétbarna • MÉRET: 39–›47

VÉDŐLÁBBELIK

GAND950

EN ISO 20344, EN ISO 20347 cikkszám: GAND957

cikkszám: GAND955

DUNLOP® PUROFORT®
O4 FO CI SRC

DUNLOP® PRICEMASTOR
• tiszta PVC munkacsizma általános ipari és mezőgazdasági felhasználásra • ellenáll savaknak,
lúgoknak, fertőtlenítőszereknek • alaktartó formai kialakítás, vastag, fröccsöntött, csúszásbiztos talp • -20°C-ig használható, csizmabéléssel
téliesíthető • széles, kényelmes szár-, lábfej- és
orr-rész, könnyen felhúzható
• SZÍN: GAND955 fekete, GAND950 zöld
• MÉRET: 35–›48

cikkszám: GAND985

DUNLOP® BLIZZARD
• könnyű, rugalmas PVC alapanyag • -20 °C alatt
is megtartja kivételes hajlékonyságát • a lábat
alulról is védő, puha, finom műszőrme csizmabélés (hőszigetelés -15 °C-ig) • egyenetlen talajon
is tartós kényelmet biztosító, csúszásbiztos, flexibilis talp • alaktartó, könnyen felhúzható • kényelmes szár-, lábfej- és orr-rész
• SZÍN: zöld
• MÉRET: 36–›48

• könnyű, hajlékony, hosszú élettartamú PU
anyag • antisztatikus, energiaelnyelő talprészbe
beépített, torziós erőt csillapító speciális betét •
injektált TPU-val erősített boka • kiváló csúszásbiztosság, kopás- és vegyszerállóság • Biagoli
Ibitech® nedvszívó talpbetét • kiemelkedő hőszigetelő képesség • flexibilis, szélesebb rüszt és orr
• SZÍN: zöld
• MÉRET: 36–›48

EN ISO 20344, EN ISO 20345 cikkszám: GAND952

EN ISO 20344, EN ISO 20345 cikkszám: GAND958

DUNLOP® DEVON
S5 SRA

DUNLOP® PUROFORT®
S5 CI SRC

• PVC plusz nitrilgumi alapanyagú, antisztatikus védőcsizma • acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen • acél talplemez talpátszúrás ellen •
energiaelnyelő sarok, csúszásbiztos, öntisztuló
talp • sav-, lúg- és olajálló, ellenáll állati eredetű
zsíroknak és növényi olajoknak • -20°C-ig használható • átszúrás elleni bokaerősítés
• SZÍN: zöld
• MÉRET: 36–›47

• könnyű, hajlékony, hosszú élettartamú PU
anyag • acél lábujjvédő és talplemez • antisztatikus, energiaelnyelő talprészbe beépített, torziós
erőt csillapító speciális betét • injektált TPU-val
erősített boka • kiváló csúszásbiztosság, kopásés vegyszerállóság • Biagoli Ibitech® nedvszívó
talpbetét • kiemelkedő hőszigetelő képesség
• SZÍN: zöld
• MÉRET: 37–›49

