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Compositelite Argen védőcipő S3
szürke - türkizkék

16 690 Ft
19 105 Ft

FC25

Kiváló minőségű, légáteresztő 
kötött felsőrész. 100% fémmen-
tes kivitel üvegszálas kompozit 
orrmerevítővel és fémmentes 
talpátszúrás elleni védelemmel. 
PU/PU talp kialakítás a kiváló 
tapadásért.

-13%

36-48

Steelite Aire Trainer S1P
fekete/zöld - kék/narancs

13 190 Ft
15 215 Ft

FT25

Stílusos, ultra modern kötött 
anyagból készült felsőrésszel és 
kétrétegű talppal rendelkező, 
kényelmes, könnyű, lélegző 
védőlábbeli. Tartalék kontraszt 
cipőfűzővel szállítjuk.

-13%

36-48

FT35 - Portwest Compositelite Ogwen félcipő S1P
fekete/piros - fekete/zöld

19 190 Ft
22 075 Ft

FT35

TPU hálóval készült felső-
rész, mely kiváló lélegzést és 
komfortot biztosít. Üvegszálas 
kompozit orrmerevítővel és 
fémmentes talpátszúrás elleni 
védelemmel.

-13%

36-48

FT50 - Steelite Mersey Trainer S1
szürke

12 790 Ft
14 790 Ft

FT50

A nagy teljesítményű felsőrész 
kialakítás és a 3D hálós bélés 
biztosítják a maximális kényel-
met és szellőzést. A kétrétegű 
PU/PU talp kiváló tapadást biz-
tosít és energiaelnyelő sarokkal 
rendelkezik.

-13%

36-48

FW34 - Steelite Lusum védőcipő S1P, HRO
fekete/sárga - fekete/narancs - fekete/piros - fekete/kék

14 490 Ft
16 790 Ft

FW34

Divatos stílusú, egyedi színvilá-
gú, kéttónusú védőcipő modell. 
Hőálló talppal, acél orrmereví-
tővel és talplemezzel.

-14%

36-48

Áraink az áfát tartalmazzák

FW80 - Steelite fűzős védőcipő S2
fekete - fehér

10 490 Ft
12 355 Ft

FW80

Gépben mosható 30°C. Öntisztí-
tó talp, mely megakadályozza a 
szennyeződések lerakódását. Az 
egészségügy és az élelmiszer-
ipar számára kifejlesztve.

-15%

36-48



VÉDŐSZANDÁLOK, 
VÉDŐKLUMPÁK

FC04 - Compositelite Tagus ESD védőszandál S1P
fekete

18 290 Ft
21 965 Ft

FC04

100% fémmentes, strapabíró 
védőszandál kétrétegű PU 
talppal, ESD Class 3 minősítés-
sel. Lélegző, komfort felsőrész, 
tépőzáras záródás.

-17%

36-48

FW86 - Steelite Ultra védőszandál S1P
fekete

8 990 Ft
10 325 Ft

FW86

Prémium védőlábbeli megfi-
zethető áron. Divatos, feltűnő 
kivitel, teljes védelemmel 
ellátva. Komfortos és strapabíró 
kialakítás.

-13%

38-48

FW01 - Steelite Védőszandál S1
fekete

9 390 Ft
10 899 Ft

FW01

Acél orrmerevítővel. Perforált 
felsőrésze kiváló szellőzést biz-
tosít. Antisztatikus talpszerke-
zete a legújabb csúszásmentes-
ségre vonatkozó szabványnak is 
megfelel.

-14%

35-48

Áraink az áfát tartalmazzák

FW82 - Steelite Védőklumpa SB AE WRU
fekete - fehér

10 390 Ft
11 965 Ft

FW82

Gépben mosható 30°C.Öntisztí-
tó talp, mely megakadályozza a 
szennyeződések lerakódását. Az 
egészségügy és az élelmiszer-
ipar számára kifejlesztve.

-13%

34-49

Portwest Compositelite Safety Tay szandál S1P
kék

18 990 Ft
21 965 Ft

FT37

Lélegző és rendkívül jól szellőző 
kompromisszumok nélküli 
védelem. 100% fémmentes 
kialakítás. Az innovatív EVA talp 
kiváló szigetelést, rugalmas-
ságot és rendkívüli tapadást 
biztosít.

-13%

37-48

Steelite™ Obra védőszandál S1
fekete - szürke

12 990 Ft
15 145 Ft

FW42

S1 védelmi képességű, perforált 
szandál modell. Kimagasló 
lélegzőképesség, rugalmas talp-
szerkezet, egyedi komfort.

-14%

36-48



COVID19 VÉDELEM

Áraink az áfát tartalmazzák

CV13 - Sisak látómező APET 300 mikron (250)
víztiszta

1 690 Ft
2 215 Ft

CV13

Ez a könnyű 300 mikron vastagságú, strapabíró 
látómező könnyen illeszkedik a sisakhéjra 
és tökéletes védelmet biztosít a folyadékok 
fröccsenése ellen, miközben megőrzi a viselő 
szuper-komfortját és az optimális látható-
ságot. Egész napos védelmet nyújt és elég 
tágas ahhoz, hogy kényelmesen illeszkedjen a 
korrekciós szemüveg viselésével.

-24%

egy méret

CV15 - APET arcvédő (100)
víztiszta

1 290 Ft
1 562 Ft

CV15

Teljes arcvédő, amely védelmet nyújt folya-
dék és fröccsenés ellen. Víztiszta látómező 
biztosítja az optimális látást, mely korrekciós 
szemüveggel is viselhető. Hab fejpánt betéttel a 
felhasználói kényelem érdekében.
• Párnázott fejpánt az extra komfortért
• Strapabíró és átlátszó látómező
• Optimális láthatóság
• 300 mikron vastagság

-17%

egy méret

C406 - Távolságtartásra figyelmeztető jól láthatósági mellény 2m

sárga

1 290 Ft
1 420 Ft

C406

EN ISO 20471 Class 2 
Legyen biztonságban a Portwest jól láthatósági 
mellénnyel. Klasszikus kétsávos fényvisszaverő 
mellény, távolságtartásra figyelmeztető logóval 
ellátva.

-9%

S/M - XXL/3XL

Külső alapanyag : 100% lánckötött 
poliészter 125g

CV76 - Távolságtartásra figyelmeztető vezetői mellény 2m

sárga

3 990 Ft
4 960 Ft

CV76

EN ISO 20471 Class 2 
Legyen biztonságban Portwest jól láthatósági 
vezetői mellénnyel. Forradalmian új design, 
mely praktikus zsebekkel és azonosítókártya 
tartóval rendelkezik. Fizikai távolságtartásra 
figyelmeztető logóval ellátva, mely többszöri 
mosás után is tartós marad.

-20%

M-4XL

Külső alapanyag : 100% lánckötött 
poliészter 125g

CV90 - Távolságtartásra figyelmeztető vynil padlófólia
sárga

2 690 Ft
3 260 Ft

CV90

Kemény, csúszásgátló vinyl réteggel ellátott, 
fizikai távolságtartásra figyelmeztető padlófólia, 
mely emlékezteti az alkalmazottakat és a láto-
gatókat a biztonsági előírások betartására.

-17%

egy méret

CV92 - Covid biztonsági előírásokra figyelmeztető tábla
sárga

2 790 Ft
3 340 Ft

CV92

Sárga színű, távolról is jól látható, a Covid-19 
biztonsági előírások betartására figyelmeztető 
tábla. Összecsukható kialakítás, mely kompakt 
és könnyen tárolható.

-16%

egy méret



MUNKARUHÁZAT

Áraink az áfát tartalmazzák

DX4 Lengőzsebes nadrág
metro kék - fekete - mole szürke

25 990 Ft
30 465 Ft

DX440

A DX4 lengőzsebes nadrág ergonómikus kiala-
kítású, mely dinamikus 4X stretch panelekkel 
biztosítja a maximális mozgásszabadságot. A 
nadrág emelt derék- és elasztikus oldalrésszel 
rendelkezik, melyek kiváló komfortot biztosíta-
nak minden munkapozícióban.

-15%

93% poliészter, 7% elasztán, 270g

28-48

T701 - WX3 nadrág
perzsa kék - mole szürke

16 990 Ft
19 645 Ft

T701

Modern munka nadrág ami olyan kényel-
mes mint amilyen jól néz ki. Tartós kevert 
szálas anyagból készült, kényelmes viselet de 
hosszútávra tervezve. Innovatív funkciók mint 
például a stretch panel kialakítás ami tökéletes 
mozgásszabadságot biztosít.

-13%

65% poliészter, 35% pamut Canvas 
barackhéj bevonattal 280g

28-48

S232 - Stretch Slim Chino nadrág
fekete - sötét navy

6 290 Ft
7 250 Ft

S232

Slim fit kialakítású nadrág. Modern pamut 
stretch anyagból készül. A stretch alapanyagnak 
köszönhetően kényelmet és szabad mozgást 
biztosít. Jellemzők: oldalzsebek, két gombos 
hátsó zseb, dupla varrás és megerősített 
stresszpontok.

-13%

98% pamut, 2% elasztán 255g

28-46

T801 - KX3 Cargo nadrág
navy - mole szürke -fekete

10 990 Ft
12 825 Ft

T801

Slim fit Cargo nadrág strapabíró stretch pa-
mutból készült amely hosszútávon kényelmes 
viseletet és nagy mozgásszabadságot biztosít. 
Olyan funkciókkal ami nagyobb teljesítményt 
ad mint például a hajlított térd, magasított 
derék és az állítható szárhossz kialakítás a 
kényelem érdekében. 

98% pamut, 2% elasztán 255g

28-48

T601 - PW3 derekas nadrág
navy/fekete - zoom szürke/fekete - fekete

9 990 Ft
11 715 Ft

T601

Stílusos nadrág, számos praktikus-, oldaltáska- 
és felső nyílású térdpárna zsebbel. Megerő-
sített panelek, kalapács hurok és állítható 
szárhossz jellemzi.

-15%

65% poliészter, 35% pamut 300g

28-48

2208 - Standard fehér nadrág
fehér

3 890 Ft
4 465 Ft

2208

Az élelmiszeripar és egészségügy számára kifej-
lesztve. Kopásálló, tartós, színtartó anyagból. 
Mosás után megtartja méretét. 1 zseb a bizton-
ságos tárolás érdekében. Maximális kényelmet 
biztosító, teljesen gumírozott derék.

-13%

65% poliészter, 35% pamut 190g

XXS-4XL

-14%



MUNKARUHÁZAT

Áraink az áfát tartalmazzák

KX340 - KX3 Ripstop short
sötét navy - fekete

13 650 Ft
15 895 Ft

KX340

Modern munka short, amely rendkívül
strapabíró ripstop anyagból készült és kiváló
mozgásszabadságot biztosít. Olyan funkciókat 
biztosít, mint
például az elasztikus panelek, magasított derék 
kialakítás amelyeknek köszönhetően minden 
munkakörnyezetben védelmet nyújt. 

-14%

65% poliészter, 35% pamut ripstop 
weft stretch 230g

30-42

PW345 - PW3 Holster Work rövidnadrág
zoom szürke/fekete - fekete

11 490 Ft
13 220 Ft

PW345
A PW3 Holster Work rövidnadrág nagyszerűen 
kiegészíti a PW3 munkaruha családot. Több-
funkciós zsebek lenyűgöző választéka ide értve 
a levehető lengőzsebeket , oldalzsebeket és 
azonosító tartót. Prémium funkciókkal ellátva 
mint a kalapács hurok és a megerősített kritikus 
területek a hosszú élettartam érdekében. Ideá-
lis választás melegebb időjárási körülményekre.

-13%

65% poliészter, 35% pamut Canvas 
barackhéj bevonattal 280g

30-42

TX14 - Portwest Texo Contrast rövidnadrág
navy - szürke - fekete

6 990 Ft
8 435 Ft

TX14

A kedvelt TX11 modell divatos megjelenését 
továbbvivő új rövidnadrág modell, mely ötvözi 
a kényelmet és a stílust. Gumírozott derékkal 
készül.

-17%

60% pamut, 40% poliészter 245g

XS-XXL

T710 - WX3 rövidnadrág
perzsa kék - mole szürke

14 990 Ft
17 505 Ft

T710

Modern rövidnadrág ami olyan kényelmes 
mint amilyen jól néz ki. Tartós kevert szálas 
anyagból készült, kényelmes viselet hosszútáv-
ra tervezve. Innovatív funkciók jellemzik, mint 
például a stretch panel kialakítás ami tökéletes 
mozgásszabadságot biztosít. 

65% poliészter, 35% pamut Canvas 
barackhéj bevonattal 280g

28-42

KS18 - Granite rövidnadrág
fekete/szürke

8 690 Ft
10 435 Ft

KS18

Meleg időjárási körülményekhez kiváló válasz-
tás az új, stílusos Granite rövidnadrág modell. 
Magas minőségű kevertszálas alapanyaga min-
den igényt kielégít, strapabíró és komfortos. 
Strapabíró Oxford kiegészítőkkel, szerszámtartó 
zsebekkel készül. Telefontartó zsebbel és to-
vábbi praktikus zsebekkel biztosítja a kimagasló 
funkcionalitást.

-17%

65% poliészter, 35% pamut 245g

S-XXL

S790 - Combat rövidnadrág
navy

6 590 Ft
7 675 Ft

S790

Népszerű rövidnadrág combat stílusban. Hátul 
gumírozott derékkal, dupla varrással, mobil-
telefontartó zsebbel. Dupla varrási miatt még 
strapabíróbb.

-14%

65% poliészter, 35% pamut 210g

S-XXL

-14%



JÓL LÁTHATÓSÁG

Áraink az áfát tartalmazzák

T180 - PW3 Hi-Vis pólóing
sárga/fekete - narancs/fekete

6 590 Ft
7675 Ft

T180

EN ISO 20471 Class 2
HiVis Tex Pro fényvisszaverő csíkokkal készült, 
Cotton Comfort pólóing, mely a szegmentált 
szalag szerkezetnek köszönhetően kiváló moz-
gásszabadságot biztosít. Könnyű, stílusos és 
lélegző. Szemüveg ill. tolltartó hurokkal ellátva.

-14%

55% pamut, 45% poliészter, kötött 
175g

XS-4XL

E043 - Hi-Vis rövidnadrág
sárga/szürke - narancs/navy

8 290 Ft
9 970 Ft

E043

EN ISO 20471 Class 1
Divatos rövidnadrág a meleg nyári napokra. Te-
lefontartóval és többfunkciós zsebekkel készül. 
A gumírozott hátsó derékrész plusz kényelmet 
biztosít.

-17%

65% poliészter, 35% pamut 245g

S-XXL

S173 - Kéttónusú Cotton Comfort póló
sárga/navy - narancs/navy

4 990 Ft
6 040 Ft

S173

EN ISO 20471 Class 2
Népszerű póló modellünk kéttónusú változata. 
Kiváló szín és mérettartó tulajdonságokkal 
rendelkezik, emellett rendkívüli kényelmet is 
biztosít.

55% pamut, 45% poliészter, kötött 
175g

S - 3XL

PW340 - PW3 Hi-Vis nadrág
sárga/navy

15 490 Ft
17 785 Ft

PW340
EN ISO 20471 Class 2
HiVis Tex Pro fényvisszaverő csíkokkal készült 
strapabíró kevertszálas alapanyag biztosítja a 
tartósságot és a tökéletes vislési komfortot. 
Háromszoros varrás garantálja maximális a 
élettartamot.

-13%

65% poliészter, 35% pamut 300g

28-48

HV08 - Világító LED cipőcsipesz
zöld

1 990 Ft
2 395 Ft

HV08

RoHS
Ergonomikus kialakítás, amely biztonságosan 
illeszkedik minden lábbeli stílusra. A könnyű 
formatervezés minden munkakörnyezetre alkal-
mas. Többfunkciós folyamatos és villogó beállí-
tások a láthatóság és a biztonság érdekében.

-17%

egy méret

-17%

LED sapka lámpa
fekete

4 190 Ft
4 825 Ft

PA72

Ez az USB újratölthető LED sapka lámpa nagy 
fényerővel és több beállítási lehetőséggel van 
ellátva. Könnyedén csiptetheti akár alacsony 
profilú peremre úgy, hogy a látást nem zavarja. 
IPX4 vízálló védelemmel.

-13%

ABS



VÉDŐKESZTYŰK

Áraink az áfát tartalmazzák

A620 - PU tenyérmártott LR vágásbiztos kesztyű
szürke

990 Ft
1 290 Ft

A620

EN 388:2016 - 4.X.4.1.B.
EN 407 X.1.X.X.X.X.
EN 420
Kénylemes és ellenálló, B szintű vágásbiztos 
védőkesztyű PU tenyérbevonattal.

-23%

HPPE, PU

szürke: XS-3XL, fehér: XS-XL

A350 - DermiFlex védőkesztyű
szürke/fekete

829 Ft
965 Ft

A350

EN 388:2016 - 4.1.3.1.X.
EN 420 
Extrakönnyű 15g nylon és elasztán szálból ké-
szülő kesztyű habosított nitril és PU bevonattal. 
Precíziós munkavégzéshez ajánljuk, ahol egya-
ránt fontos az olajállóság és a fogásbiztonság.

-14%

Nylon, Elasztán, PU, Nitril hab

S-XXL

A020 - Szerelőkesztyű
fehér

119 Ft
146 Ft

A020

CE Cat 1
100% pylon, 13-as kötésű védőkesztyű. Kiváló-
an alkalmas precíziós szerelési feladatokhoz. Jó 
tapintást és fogásbiztonságot garantál.

-18%

Pylon

XS-XL

A320 - Dexti-Grip kesztyű
fekete

349 Ft
406 Ft

A320

EN 388:2016 - 2.1.2.1.X
EN 420
Precíziós szerelőkesztyű olajos feladatokhoz 
kifejlesztve. Rendkívül ellenálló, habosított 
nitril tenyérbevonattal rendelkezik. A lélegző 
kézhát a kényelmet, a fekete szín a többszöri 
használatot garantálja. 

Pylon, Nitril

s-XXL

A330 - Nitril light védőkesztyű
navy - sárga

359 Ft
419 Ft

A330

EN 388:2016 - 3.1.1.1.X
EN 420
Nitril bevonattal rendelkező kesztyű, szellőző 
kézháttal. Kiváló fogásbiztonságot garantál, 
ideális akár kisebb munkadarabokkal történő 
finom munkavégzéshez is.

-14%

Pamut, Nitril

S-XXL

A121 - PU ujjvégmártott kesztyű
fehér

199 Ft
248 Ft

A121

CE Cat 1
Magas minőségű, a mikroelektronikai és pre-
cíziós ipar részére kifejlesztett kesztyű modell, 
mely kiváló fogásbiztonságot kínál. Ujjvégeken 
PU bevonattal.

-19%

Pylon, PU

XXS-XL

-14%



KIEGÉSZÍTŐK

Áraink az áfát tartalmazzák

PS54 - Endurance Plus védősisak
narancs - kék - fehér - sárga

3 880 Ft
4 570 Ft

PS54

EN 397 +50°C/-30°C; MM; LD; 440VAC
EN 50365 Class:0
ABS anyagból készült védősisak - arcvédő 
nélküli változatban. Továbbfejlesztett - 4 pontos 
állszíjjal szállítjuk.

-15%

ABS

Állítható 56-63cm

FP08 - Portwest Munkahelyzet-beállító öv
fekete

5 550 Ft
6 395 Ft

FP08

EN 358 
Teljesen állítható, kényelmi béléssel ellátott, 
gyorskioldóval rendelkező öv. 2 db D-gyűrűvel.

-13%

Poliészter

egy méret

Peak View gyorsbeállítós, védősisak
sötétített - kék - víztiszta - sárga - zöld - piros - narancs - rózsaszín

6 390 Ft
7 645 Ft

PV60
PV64

EN 397 -20°C
A Peak View gyorsbeállítós, átlátszó védősisak 
a Portwest szabadalmazott, exkluzív terméke. 
Az átlátszó sisakhéj növeli a perifériás látást, 
viselőjének nem kell hátradönteni a fejét, ha 
felfelé szeretne nézni. Az extra erős, mégis 
ultrakönnyű polikarbonát sisakhéj védelmet 
nyújt az UV sugarak ellen.

Polikarbonát

Állítható 50-66cm

FP12 - Portwest 2 pontos testheveder
piros

9 190 Ft
10 645 Ft

FP12

EN 361
Könnyített testheveder hátsó D gyűrűvel. Két 
bekötési pont a mellrészen és egy állítható, 
gyorskioldós pánt. Poliészter anyagból készül.

-13%

Poliészter heveder, ötvözött acél, 
hőkezelt

egy méret

FP50 - Hevederpántos energiaelnyelő kötél
kék

8 790 Ft
10 179 Ft

FP50

EN 354
EN 362
EN 355
Poliészter hevederszalag, mely energiaelnyelő-
vel, karabinerrel és akasztóhoroggal készül. 180 
cm hosszú.

-13%

-16%

FP25 - Y energiaelnyelő kötél
fehér

19 490 Ft
22 504 Ft

FP25

EN 354
EN 362
EN 355
Összesen 180cm hosszú, Y formájú energia-
elnyelős kötél, két 120cm hosszú kötéllel. 
Energiaelnyelővel, egy kapcsos horoggal és két 
akasztóhoroggal rendelkezik.

-13%

Poliészter kötél, Alumínium, Ötvözött 
acél, hőkezelt, PVC

PS18 - Polar Star védőszemüveg
füst

7 290 Ft
8 365 Ft

PS18

EN 166 1 FT
EN 172 5-3.1 (POLARISED)
A Polar Star egy modern, sportos megjelenésű 
védőszemüveg. Polarizált lencséi megaka-
dályozzák a vakító hatásokat, csökkentik a 
szemfáradtságot és javítják a kontrasztszintet 
és a szín láthatóságát.

-13%

Polikarbonát, TPR

egy méret

PW18 - Umbra polarizált védőszemüveg
füst

7 790 Ft
8 720 Ft

PW18

EN 172 5-3.1 (POLARISED)
EN 166 1 F
Az Umbra polarizált lencsével rendelkező 
védőszemüveg, mely éles kontrasztokat és 
kiváló védelmet biztosít. 99%-os UV védelem, 
kimagasló komfort, csúszásmentes szárak.

Polikarbonát

egy méret

-10%

Poliészter kötél, Alumínium, Ötvözött 
acél, hőkezelt, PVC


