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AJÁNLATUNK
KÖZMUNKÁSOK

SZÁMÁRA

biztonsági védőlábbeli fekete színbőr
felsőrésszel | sarokrészen fényvisszaverő
díszcsík | acél lábujjvédő leeső tárgyak
ellen | acél talplemez talpátszúrás ellen |
olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp,
nedves kerámia és acél felületre
bevizsgált, emelt szintű SRC
csúszásbiztosság | szivacsos bokarész és
–békanyelv | szellőző hálós alapanyagú
belső bélés | kopásálló, 2 színű, gömbölyű
cipőfűző

MÉRET: 34-49

EU szabvány: 

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Fekete biztonsági védőbakancs acél
orrmerevítővel és talplemezzel | Olajálló,
antisztatikus kétrétegű PU talp, SRC
csúszásmentesség és energiaelnyelő
sarok | Szivacsos bokarész és
békanyelv, sarokrészen fényvisszaverő
díszcsík | Szellőző hálós belső bélés,
kivehető talpbetéttel | Alkalmazása:
száraz, beltéri körülmények, közmunkák,
könnyűipar, karbantartás, szolgáltatás
stb.

MÉRET: 35-48 

EU szabvány: 

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

biztonsági védőlábbeli fekete színbőr
felsőrésszel | sarokrészen fényvisszaverő
díszcsík | acél lábujjvédő leeső tárgyak
ellen | acél talplemez talpátszúrás ellen |
olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp,
nedves kerámia és acél felületre
bevizsgált, emelt szintű SRC
csúszásbiztosság | szivacsos bokarész és
–békanyelv | szellőző hálós alapanyagú
belső bélés | kopásálló, 2 színű, gömbölyű
cipőfűző

MÉRET: 34-49 

EU szabvány: 

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

fekete színű, 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

MÉRET: 35-48

9AGH010

9NAC010

9AGL010

GAND955

NACRITE S1P SRC VÉDŐBAKANCS 
LÁBVÉDELEM

AGATE II S3 SRC VÉDŐBAKANCS
LÁBVÉDELEM

AGATE II S3 SRC VÉDŐFÉLCIPŐ
LÁBVÉDELEM

DUNLOP® PRICEMASTOR
LÁBVÉDELEM

poliészter/pamut alapra kétszer mártott PVC |
0,32 mm vastag, varrott és hegesztett, vízálló |
cipzáras és patentos záródás | hosszú (120 cm)
köpeny | zsinórral állítható bőségű kapucni | két
külső zseb, gumírozott mandzsetta
MÉRET: M, L, XL, XXL, XXXL
EU szabvány: EN ISO 13688:2013

50300

HOSSZÚ PVC ESŐKÖPENY
SZEZONOS RUHÁZAT

57160

BASEBALL SAPKA
FEJVÉDELEM
pamut/poliészter alapanyag
kemény sild, szitázható homlokrész
hátul tépőzárral vagy patenttal állítható

CSOMAGOLÁS: 100/10

57161: sötétkék
57162: zöld



1CUNC00 1CUNC00

RAKODÓ KESZTYŰ
KÉZVÉDELEM

két oldal-, egy teljes, bőségráncos rátétes-, három szerszám- és két
zárható farzseb | 245 g kopásálló, lánckötésű anyag, 35% pamut,
65% poliészter | három szerszámtartó heveder | biztonsági, dupla
varrás végig a szár mindkét oldalán és az ülepen | széles, erős
övbújtatók
derékon négy plusz tartó, melyekre szükség szerint kiegészítő
zsebek, szerszámhordók tehetők | száron még 5 cm-es lehajtási
lehetőség

EU szabvány: EN340
    

szürke marhahasíték tenyér | zöld
marhahasíték megerősítés a mutató- és
hüvelykujjon, valamint a tenyéren | erős, 300
g/m2 vászon kézhát és mandzsetta |
artéria-, köröm- és ökölcsontvédő
pamut tenyérbélés

MÉRET: 10
CSOMAGOLÁS: 60/12
EU szabvány: 
EN388: 2016 3133X

sárga műbőr (PVC/nitril) alapanyagú,
egybeszabott, tenyérfolt nélküli kesztyű |
fehér vászon kézhát és mandzsetta | artéria-,
köröm és ökölcsontvédő | pamut tenyérbélés
jobb szakítószilárdsági és vízállósági
tulajdonságok 

MÉRET: 10
CSOMAGOLÁS: 120/12
EU szabvány: 
EN420, EN388: 1111 

RAKODÓ KESZTYŰ
KÉZVÉDELEM

104 154

1908 Ft

1755 Ft

8TEB

TECHNICITY DERÉKNADRÁG
MUNKARUHA

erősített csatokkal állítható gumis vállpánt, oldalgombos gumizott
derék | 245 g kopásálló, lánckötésű anyag, 35% pamut, 65%
poliészter | két oldal-, egy bőségráncos comb-, három szerszám-,
két zárható far- és egy széles, cipzáras mellzseb, tolltartókkal |
három szerszámtartó heveder | biztonsági, dupla varrás végig a
szár mindkét oldalán és az ülepen | derékon négy plusz tartó,
melyekre szükség szerint kiegészítő zsebek, szerszámhordók
tehetők | száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség

EU szabvány: EN340
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1CRAG

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ
KÉZVÉDELEM
erős szakítás- és kopásállóságú,
vágásbiztos, 13-as kötésű, multiszálas (65%
HPPE, 25% nylon, 10% Spandex® alapkesztyű
| tenyerén szürke, kopásálló PU mártás |
szellőző kézhát, gumírozott mandzsetta

MÉRET: 6-11
CSOMAGOLÁS: 60/12
EU szabvány: 
EN388: 2016 3133X

királykék (8TEBA)   sötétkék (8TEBN)   zöld (8TEBV)   szürke (8TEBG)

8TET

TECHNICITY MELLESNADRÁG
MUNKARUHA

királykék (8TETA)   sötétkék (8TETN)   zöld (8TETV)    szürke (8TETG)

TECHNICITY KABÁT
MUNKARUHA

8TEJ

dzseki fazonú kabát rejtett húzózárral, állítható mandzsettával | 245
g kopásálló, lánckötésű anyag, 35% pamut, 65% poliészter | két
oldal-, két, bőségráncos, rávarrt felső-, egy cipzáras telefon-, és
három kiegészítő tartózseb | állítható derék és mandzsetta,
műanyaggal bevont fém részek | végig dupla, biztonsági varrás |
állig érő húzózár, szennyeződésektől védő, tépőzáras cipzárfedővel

EU szabvány: EN340
    

királykék (8TEJA)     sötétkék (8TEJN)      zöld (8TEJV)     szürke (8TEJG)



1CUPF00

1CUNC00

CHOUKA SLEEVE MELLÉNY ÉS KABÁT 2/1
SZEZONOS RUHÁZAT

35% pamut, 65% poliészter, steppelt | 2 az 1-ben modell: levehető
ujjakkal mellénnyé alakítható | 180 g/m2 poliészter bélés | cipzáros
záródás | álló gallér | zsebek: egy belső, kettő külső plusz telefonzseb
SZÍN: tengerkék

MÉRET: XS - 3XL
EU szabvány: EN ISO 13688, EN 14058
    

HD poletilén sisakhéj hatféle színben | -20°C és +50°C között
használható | 440 V váltakozó feszültségű villamos vezeték
érintése elleni védelem | hat ponton rögzített, állítható sisakkosár
(53-62 cm) | nedvszívó, szivacsos izzadságszalag | hallásvédőkkel
(Earline®, Peltor®), arcvédőkkel (60710, 60720), téli béléssel
(GAN65159), két pontos (65150), vagy négy pontos sisakszíjjal
(65152) szerelvényezhető | SÚLY: 350 g

CSOMAGOLÁS: 20 db
EU szabvány: EN397

GP 3000
FEJVÉDELEM

GAN65200

5VPO

340 g/m2 polár anyag (100%
poliészter/akril) | végig cipzáros változat
oldalzsebekkel | gumírozott csuklórész |
zsinórral állítható aljrész

sötétkék (5VPOB)       
szürke (5VPOG)       
fekete (5VPON)

MÉRET: S - 3XL
EU szabvány: EN ISO 13688:2013,
EN14058:2004 2.3.XXX
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70200OXF

OXFORD FLUO MELLÉNY
JÓLLÁTHATÓSÁG
130 g/m2 vastag, szellőző 100% poliészter
alapanyag | két, 5 cm széles, vízszintes
fényvisszaverő keresztcsík | az adott
méreten belül még tépőzárral állítható
bőség | méretezésének köszönhetően akár
nagy méretű télikabátra is felvehető | 25
alkalommal mosható | kiválóan szitázható

MÉRET: S - 5XL
CSOMAGOLÁS: egyenként, 1/50
EU szabvány: 
EN340, EN ISO 20471:2013 + A1:2016 (Cl 2)

5GCSB

CIPZÁROS POLÁR PULÓVER
SZEZONOS RUHÁZAT

HOMLOKPÁNT
FEJVÉDELEM

60700

3 pozíciós állítási lehetőség,
ötpontos illeszkedés az arcvédők
számára | fej vonalát követő
védőívelés, izzadságszalag | a
fejbőség és boltozati magasság
mérete szabályozható | víztiszta
vagy sötét színű polikarbonát Visor
látómezővel vagy fémrácsos
Visogrill arcvédővel kombinálható

    

5SOB

3 RÉTEGŰ SOFTSHELL (szürke): 94%
Poliészter/ 6% Elasztán/ + TPU membrán.
310g/m² | VÍZÁLLÓSÁG: 2000 mm
PÁRAÁTERESZTŐ KÉPESSÉG: 600 g/m²/24h
Magas gallér | Gallér végéig érő cipzár
nyak- és állvédővel | Raglán kialakítású
ujjak | Gumírozott mandzsetták | 1 cipzáras
felső zseb a baloldalon | 2 cipzáros
oldalzseb | 1 belső zseb

SZÍN: 5SOB120: sötétkék, 5SOB010: fekete,
5SOB350: szürke

MÉRET: S - 3XL

SOBA SOFTSHELL KABÁT
SZEZONOS RUHÁZAT

VISOGRILL
FEJVÉDELEM

60720

sűrű fém szitaszövet | erdészeti
munkához | sugárzó hő elleni
védelem | 305×190 mm látómező

VISILUX
SZEMVÉDELEM

60400

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 | korrekciós (dioptriás) szemüveg fölé
is felvehető | karcmentes víztiszta lencse (2-1,2 1FTK, fényszűrő
osztály: 0)

CSOMAGOLÁS: 120/10
EU szabvány:  EN166, EN172


