
38-48
Marha bőr

Acél orrmerevíő és talplemez, bokévédő kialakítás. 
Energiaelnyelő sarok és 
vízálló felsőrész. 
SRC csúszásbiztosság.

-15%

15 690.-

38-48
Marha bőr

Acél orrmerevítő és talplemez, speciális 
360 fokos bokavédelem. 
Energiaelnyelő sarok és vízálló 
felsőrész. SRC csúszásbiztosság.

-15%

15 790.-

37-48
Nubuck bőr

Slusos megjelenés teljes S3 védelemmel kombinálva. 100% fémmentes kivitelben.
Könnyíte kivitel, strapabíró PU/gumi
talpszerkezeel, mely kiváló 
csúszásmentességet és energia-
elnyelő tulajdonságokat biztosít.

-17%

17 890.-

37-48
Nubuck bőr

Slusos megjelenés teljes S3 védelemmel kombinálva. 100% fémmentes kivitelben.
Könnyíte kivitel, strapabíró PU/gumi
talpszerkezeel, mely kiváló 
csúszásmentességet és energia-
elnyelő tulajdonságokat biztosít.

-18%

17 990.-

36-48
TPU/ háló

Ansztakus lábbeli. Slusos modern 
kialakítás és maximális komfort 
kompromisszum nélkül. 
100% fémmentes kaplival és 
talpátszúrási elleni védelmmel 
készült.

-15%

19 990.-

36-48
Hasított bőr

Divatos slusú, egyedi színvilágú,
kéónusú védőcipő modell. 
Hőálló talppal, acél orrmerevítővel
és talplemezzel.

-15%
12 490.-
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Áraink az áfát tartalmazzák és forintban értendőek.



36-48
PVC/Nitril

A Total S5 védőcsizma magas minőségű PVC/Nitril-ből 
készül, mely teljes olaj-, üzemanyag-, víz- 
és savállóságot biztosít. 
Acél orrmerevítővel és talpátszúrás 
elleni védelemmel rendelkezik. 

-17%

5 890.-
Fekete, fehér:

-20%

5 990.-
Zöld:38-48

Hasított bőr

Kifejezeen hegesztési munkákhoz fejleszte bakancs. 
Bőr lábfejvédővel, gyorskioldó csaal, 
300⁰C HRO (PU/Gumi)hőálló talppal. 
Kompozit orrmerevítővel 
és talplemezzel készül. 

-17%

11 990.-

38-47
PVC

Fűzős PVC bakancs modell, teljes vízállósággal 
és S5 védelmi képességgel.
Talpszerkezete a legmagasabb 
csúszásmentességi szabányokat 
is teljesí.

-13%
6 750.-

37-48
Marhabőr

Teljes S3 védelem, túrabakancs slusú
megjelenés. Teljes vízállóság,
acél orrmerevítő és talplemez
lélegző béléssel ellátva.

-14%

17 990.-

38-48
Bőr

Hideg munkakörülményekhez terveze
védőbakancs, fémmentes kivitelben.

-15%

16 290.-

37-48
Hasított bőr

Magasszárú, szőrmebéléses
védőbakancs modell, hideg
munkakörnyezetre tervezve.

-19%

10 990.-

VÉDŐBAKANCSOK, VÉDŐCSIZMÁK

Áraink az áfát tartalmazzák és forintban értendőek.



8/M-10/XL
Szintetikus bőr, Polár

EN 420, EN 388, EN 511
Téli kesztyű választékunk új tagja, mely polár
béléssel és rendkívül magas minőségű bőr
felhasználásával készül. Maximális meleget
és kényelmet biztosít.

-17%

1 190.-

8/M-11/XXL
Poliészter, Latex

EN 420, EN 388, EN 511
Az A185 modell a legújabb technológiákat
használja, hogy megfeleljen a legmagasabb
igényeknek is. Speciális dupla bevonata
megerősí a kesztyűt a krikus területeken,
növelve ezzel a fogásbiztonságot.
Thermal bélése melegen tart.Thermal bélése melegen tart.

-18%

750.-

8/M-11/XXL
Nylon, nitril

EN 420, EN 388, EN 511
Új fejlesztésű védőkesztyű! Dupla béléssel,
puha, rugalmas nitril bevonaal kiválóan véd
a hideg ellen.

-16%

1 290.-

8/M-11/XXL
Akril, Latex

EN 420, EN 388, EN 511
Kifejezeen hideg munkakörülményekre
terveze védőkesztyű modell.
Csúszásmentes latex bevonata kiváló
fogásbiztonságot, akril bélése meleget
garantál még a legszélsőségesebb
körülmények közö is.körülmények közö is.

-23%

990.-

7/S-11/XXL
Puha akril, Nitril hab

EN 420, EN 388, EN 511
Dupla latex bevonaal rendelkezik, mely
kiváló fogásbiztonságot és védelmet nyújt
víz vagy folyadékok behatolása ellen.
Szigetelt bélése véd a hidegtől és melegen
tartja a kezet.

-19%

2 090.-

7/S-11/XXL
Nitril, Csúszásmentes nitril

EN 420, EN 388, EN 511
Innovav technológiákkal terveze kesztyű,
mely tökéletesen leperge a vizet és olajokat.
Dupla bélése meleget és lélegzést nyújt a 
kéznek. Homokos tenyér bevonata kiváló
tapadást biztosít.

-17%

1 590.-

VÉDŐKESZTYŰK

Áraink az áfát tartalmazzák és forintban értendőek.



S-3XL
65% poliészter, 35% pamut

A PW3 Work kantáros nadrág a legjobb kialakítású 
és teljesítményű megoldást nyújtja. Lenyűgözően sok 
zseb kialakítással, térdvédő zsebbekkel és könnyen 
hozzáférhető oldalzsebekkel. Állítható szárhossz. 
Kopásálló Oxford megerősítések a krikus területeken 
és háromszoros varrások. 

-10%
13 990.-S-3XL

100% Poliészter, PU bevonat

Slusos, funkcionális és tartós, A PW362 védelmet és 
meleget biztosít szélsőséges időjárási körülmények 
közö. A PW3 családra jellemző funkciókkal van ellátva, 
mint az Insulatex hővisszaverő bélés, Ezee zippzár 
és az ergonómikus kialakítás. 

-11%
15 990.-

navy: XS-4XL; fekete: XS-3XL
100% poliészter, PVC bevonattal

A legnépszerűbb mellény modellünk, mely 
vízálló alapanyagból készül, többzsebes 
kivitelben. Mobiltelefontartó zsebbel ellátva. 

-15%
6 690.-S-3XL

65% poliészter, 35% pamut

Modern kantáros nadrág ami olyan kényelmes mint 
amilyen jól néz ki. Tartós kevert szálas de puha 
anyagból készült, kényelmes viselet de hosszútávra 
tervezve tripla kantár varrással. Innovav funkciók 
mint például a stretch panel kialakítás ami tökéletes 
mozgásszabadságot biztosít. Fontos tulajdonságok 
kközé tartoznak például az állítható szárhossz, hajlíto 
térd, comb megerősítés és több zsebbel biztosítják 
akár a telefonok,tollak és szerszámok tárolását. 

-10%
17 790.-

S-3XL
65% poliészter, 35% pamut

Modern munka nadrág ami olyan kényelmes mint 
amilyen jól néz ki. Tartós kevert szálas anyagból 
készült, kényelmes viselet de hosszútávra tervezve. 
Innovav funkciók mint például a stretch panel 
kialakítás ami tökéletes mozgásszabadságot biztosít. 
Fontos tulajdonságok közé tartoznak például a 
memegemelt derék kialakítás gumírozással, térdvédő 
zsebek amik minden körülmény közt kiváló 
védelmet nyújtanak és több zsebbel biztosítják 
akár a telefonok és tollak tárolását. 

-10%
15 490.-S-3XL

65% poliészter, 35% pamut

Modern munka kabát ami olyan kényelmes 
mint amilyen jól néz ki. Tartós kevert szálas 
anyagból készült, kényelmes viselet de 
hosszútávra tervezve. Innovav funkciók 
mint például a strech panel kialakítás ami 
tökéletes mozgásszabadságot biztosít. 
FFontos tulajdonságok közé tartoznak 
például az Ezee zippzár technológia, 
hajlíto kar kialakítás, hosszíto derék, 
állítható mandzseák, fényvisszaverő 
csíkok és a tároló zsebek. 

-11%
14 290.-

MUNKARUHA: WX3, PW3

Áraink az áfát tartalmazzák és forintban értendőek.



S-3XL
60% pamut, 40% poliészter, 245g

TX12 kantáros nadrágunk meleg béléssel
elláto változata, mely kényelmet és
meleget biztosít.

-17%

12 190.-S-2XL
60% pamut, 40% poliészter, 245g

A népszerű TX11 nadrág slusában készült,
bélelt nadrág, mely bélése melegen tart
anélkül, hogy kényelmetlenné
tenné viselését.

-17%

10 190.-

S-3XL
60% poliészter, 40% pamut 245g

A TX10 modell téli változata meleg
béléssel. Ideális téli, hideg
munkakörnyezethez.

-18%
12 190.-S-3XL

100% poliészter kötött anyag, szálcsiszolt
hatású hátrésszel 310g

Modern lesztult kialakítás. A vastagíto anyag 
kötö ujjakkal maximális kényelmet nyújt 
munka közben. Slusos és prakkus felvarrt ka-
pucni. Testre szabo design segí a szigetelés és 
szabad mozgás ideális egyensúlyát. Cserélhető 
cippzárhúzó kék, piros és lime zöld színben, így 
a ruha igazodik a vállala színekhez. Könnyen 
hhozzáférhető elülső cippzárnyílás.

-12%
14 990.-

S-3XL
80% poliészter, 20% műselyem 330g

Modern lesztult kialakítás. Puha, rugalmas 
polár, amely melegen és szárazon tart. Kapucni 
az időjárás elleni további védelemért. 2 zseb 
a biztonságos tárolás érdekében. Dinamikus, 
elutő színű belső rész. Cserélhető cippzárhúzó 
kék, piros és lime zöld színben, így a ruha igazo-
dik a vállala színekhez.

-12%
14 790.-S-3XL

94% poliészter, 6% elasztán 300g

Modern lesztult kialakítás. Kötö szövet 
szálcsiszolt hátrésszel. A megerősíte panelek 
maximális tartósságot biztosítanak o, ahol 
a legnagyobb igénybevételnek van kitéve. Áll-
védelem a nagyobb kényelem és tartósság 
érdekében. Vágo szegély a jobb fedés vége. 
Cserélhető cippzárhúzó kék, piros és lime 
zzöld színben, így a ruha igazodik a vállala 
színekhez.

-11%
12 990.-

MUNKARUHA: KX3, TEXO

Áraink az áfát tartalmazzák és forintban értendőek.



XS-5XL
60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál

EN 1149 -5
EN ISO 11612 (A1. B1. C1. F1)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1
ASTM F1959/F1959M-12 
(EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))
Ansztakus és lángmentes tulajdonságokkal 
rendelkezik.rendelkezik.

-18%

12 190.-XS-5XL
60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál

EN 1149 -5
EN ISO 11612 (A1. B1. C1. F1)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1
ASTM F1959/F1959M-12 
(EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))
Ansztakus és lángmentes tulajdonságokkal 
rendelkezik. Divatos szabású, 3 gombos, rendelkezik. Divatos szabású, 3 gombos, 
galléros, mandzseás kivitel. 

-19%
12 990.-

A Bizflame Ultra 80% pamutból, 19% FR poli-
észterből és 1% szénszálból készül, 340g.
Az FR poliészter tartalom kiváló kopásállóságot, 
méret és színtartást biztosít. Ipari mosásnak is
ellnáll, ideális az olaj iparágban dolgozók
részére.

A Modakril szálak anyagában lángálló tulaj-
donságot biztosítanak, rugalmasak és kiváló
méreartást biztosítanak. A szénszálak 
biztosítják az anyagában ansztakus
tulajdonságokat.

S-3XL
80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál

EN ISO 11612 (A1+A2. B1. C1. E2. F1), 
EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2), 
EN 1149 -5, IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1, 
EN 13034 Type PB [6], 
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 
(HAF 83.7%))
Veszélyes területekre terveze slusos kabát Veszélyes területekre terveze slusos kabát 
kültéri és beltéri munkavégzésre. 

-10%
22 190.-

S-3XL
80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál

EN ISO 11612 (A1+A2. B1. C1. E2. F1), 
EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2), 
EN 1149 -5, IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1, 
EN 13034 Type PB [6], 
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 
(HAF 83.7%))
Többszörös kockázat elleni kényelmet és funkcionalitást Többszörös kockázat elleni kényelmet és funkcionalitást 
biztosító kantáros nadrág. Az FR poliészter alapanyag 
kopásálló, színtartó és méreartó.

-10%
22 190.-30-36

80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál

EN ISO 11612 (A1+A2. B1. C1. E2. F1), 
EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2), 
EN 1149 -5, IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1, 
EN 13034 Type PB [6], 
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 
(HAF 83.7%))
Modern kialakítású tartós alapanyagból készült Modern kialakítású tartós alapanyagból készült 
nadrág, amely ötvözi a kényelmet és a 
funkcionalitást. Ipari mosásra alkalmas.

-10%
18 490.-

LÁNGÁLLÓ, ÍVÁLLÓ, VEGYSZERÁLLÓ VÉDŐRUHÁZAT

Áraink az áfát tartalmazzák és forintban értendőek.



S-3XL
80% poliészter, 20% pamut

EN 13034 Type PB [6]
Ez a mellesnadrág védelmet nyújt vegyi 
anyagok ellen. Kevertszálas alapanyaga 
tartósságot biztosít. Biztonságos alsó, 
felső és hátsó zsebekkel rendelkezik. 

-15%

7 490.-S-3XL
80% poliészter, 20% pamut

EN 13034 Type PB [6]
Ez a kabát megfelel az EN13034 európai 
szabványnak, így teljes védelmet nyújt a 
felsőtestnek vegyszerek ellen. Rendkívül 
tartós, kevertszálas alapanyagból és 
mobiltelefon tartó zsebbel készül. 

-15%

5 690.-

A Bizweld egy 100% pamut összetételű, 
lángmentes anyag. Maximális teljesítmény, 
kényelem és strapabírás. Kifejezeen kényel-
mi, munkavégzési és biztonsági szempontok
együes figyelembevételével készül.

Saválló védőruháza családunk alapanyaga
speciális vegyszerálló bevonala rendelkezik,
mely folyékony vegyszerek ellni védelmet
biztosít. A zárt zsebek és fede rögzítők
korrózióvédelmet nyújtanak. Az EN minősítéssel
rendelkező termékcsalád kimagasló teljesít-
ményt és kivételes védelmet biztosít vegyszerményt és kivételes védelmet biztosít vegyszer
veszélyek ellen.navy: XS-5XL; királykék: S-2XL

100% pamut, FR lángmentes bevonattal

EN ISO 11612 ( A1+A2. B1. C1. E2. F1)
EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
ASTM F1959/F1959M-12 
(ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Maximális védelemre terveze Bizweld nadrágok, 
melyek garantálják a biztonságos munkavégzést. 
A komfortos derékkialakítás és a többfunkciós A komfortos derékkialakítás és a többfunkciós 
zsebek egyedi kényelmet, a dupla varrások 
strapabíróságot biztosítanak. 

-17%

8 490.-

S-3XL
100% pamut, FR lángmentes bevonattal

EN ISO 11612 ( A1+A2. B1. C1. E2. F1)
EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
ASTM F1959/F1959M-12 
(ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
A Bizweld™ mellesnadrág teljes védelmet biztosít 
a veszélyes körülmények közö történő munkavégzéskor. 
A nagyméretű mellzseb, két oldalzseb, farzseb és a A nagyméretű mellzseb, két oldalzseb, farzseb és a 
szerszámtartózseb is hozzájárul a prakkus és 
kényelmes viselethez. A legjobb ár-érték arány a piacon. 

-15%

11 690.-navy: XS-5XL; királykék: S-3XL
100% pamut, FR lángmentes bevonattal

EN ISO 11612 ( A1+A2. B1. C1. E2. F1)
EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
ASTM F1959/F1959M-12 
(ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
A Bizweld kabát teljeskörű védelmet és 
egyedi kényelmet biztosít viselőjének. 
Patentzáras kivitel. Két mellzsebbel, Patentzáras kivitel. Két mellzsebbel, 
rejte mobiltelefon tartóval. 

-17%

8 990.-

LÁNGÁLLÓ, ÍVÁLLÓ, VEGYSZERÁLLÓ VÉDŐRUHÁZAT

Áraink az áfát tartalmazzák és forintban értendőek.



Az Ön munkavédelmi szaküzlete:

Nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk.
egy méret
100% poliészter

Hideg körülményekre terveze sapka modell 
polár béléssel, kiváló szigetelőképességgel. 
A kényelmet az állítható tépőzáras 
pántok garantálják. 

-19%
2 990.-

egy méret
100% akril, kötött

CE, RoHS
Téli sapka eltávolítható dupla LED lámpákkal elől és 
hátul a láthatóság érdekében. 
• Fényerő: 150 Lumen
• Működési idő: 4 óra
• Csatlakozó: USB
• Funkciók: Erős-Közepes-Villogó• Funkciók: Erős-Közepes-Villogó
• Hatótáv: 10m(Erős), 5m(Közepes)

-10%
2 990.-egy méret

100% akril, kötött

CE, RoHS
Ez a kényelmes, meleg sapka levehető LED
lámpával rendelkezik. USB porton keresztül
tölthető.
- Fényerő 150 lumen
- Működési idő: 4 óra
- Töltés: USB port- Töltés: USB port
- Funkciók: Erős - közepes - villogó

-14%
2 690.-

S-5XL

55% pamut, 45% poliészter 240 g
100% poliészter szőrmebélés 460 g

EN ISO 20471 CLASS 3
Sokoldalú és kényelmes védőkabát modell, mely 
széles felhasználói kör számára nyújt láthatósági 
megoldást. Minőségi anyagok, igényes kivitelezés, 
rengeteg funkció. Kivehető 
szőrmebélés, levehető ujjak és 
gallér. Többfunkciós biztonsági gallér. Többfunkciós biztonsági 
zsebekel készül.

-15%
12 490.-

XS-5XL

100% poliészter, 300D Oxford szövés,
folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1
EN 342
Kedvelt kontraszt színösszeállítású jól láthatósági
kabát. Melegen és szárazon tart minden időjárá-
si helyzetben. Teljesen vízálló, rejte kapucnival,
kötö mandzseával, kérányú cipzár. kötö mandzseával, kérányú cipzár. 

-15%
9 590.-

S-6XL

100% poliészter, 300D Oxford szövés,
folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g

EN ISO 20471 CLASS 3
A slusos Vision esőkabát egyedi megjelenést
nyújt viselőjének. 300D Oxford PU bevonatú,
tartós, folaszító alapanyagból készül.
Számos kiváló funkcióval. Többek közt az új,
hőtükörként működő, aluminizált bélés 
panellel, mely maximális meleget és komfortotpanellel, mely maximális meleget és komfortot
biztosít. Számos prakkus zseb és modern 
design jellemzi.

-19%
25 190.-XS-4XL

100% poliészter, 300D Oxford szövés,
folttaszító bevonattal, PU bevonattal 190g

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1
EN 342
Kiváló ár-érték arányt képviselő 5 az 1-ben
kabát. A külső részen prakkus tároló-
zsebek, állítható mandzsea, rejte
kapucni található. A belső kabát kapucni található. A belső kabát 
levehető, fluoreszkáló polár ujjak-
kal. 

-13%
18 490.-

JÓL LÁTHATÓSÁG, KIEGÉSZÍTŐK

Áraink az áfát tartalmazzák és forintban értendőek.


