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VÉDŐRUHÁZAT / PROTECTIVE CLOTHING
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK / GENERAL REQUIREMENTS - ISO 13688

HU Ez a nemzetközi szabvány alapvető és általános követelményeket határoz meg a védőruházat ergonómiájára, 
öregedésére, méretezésére és annak jelölésére, valamint a gyártó által kötelezően nyújtandó információkra vonatkozóan. 
GB This international standard defines basic and general requirements for the ergonomics, ageing, sizing and marking 
of protective clothing, as well as the information that must be provided by the manufacturer.

HIDEG ELLENI VÉDELEM - EN 342:2017

HU - A vizsgálatokkal kapott szigetelési érték azt mutatja, hogy hozzávetőlegesen mennyi lehet a maximális viselési  
időtartam. Ezt persze befolyásolhatja a viselő aktivitási szintje, a környezet hőmérséklete és a ruházat szigetelése. 
GB - The insulation value obtained through the tests shows the approximate maximum wear time. Of course, this can 
be influenced by the activity level of the wearer, the temperature of the environment and the insulation of the clothing.

HIDEG KÖRNYEZET ELLENI VÉDELEM / 
PROTECTION AGAINST COLD ENVIRONMENT - EN 14058

HU Hűvös környezetnek az mondható, mely a páratartalom és a szél kombinációjából adódóan -5°C-os vagy annál 
magasabb hőmérsékleten alakul ki. Az ezen szabvány alapján végzett vizsgálatok eredménye azt mutatja ki, hogy az 
adott védőruházat a hűvös környezetben véd-e a test lehűlése ellen, illetve milyen mértékben.
GB - It can be said that a cool environment is formed at a temperature of -5°C or higher due to the combination of 
humidity and wind. The results of the tests carried out based on this standard show whether the given protective 
clothing protects the body against cooling in the cool environment, and to what extent.

ESŐ ELLENI VÉDELEM / PROTECTION AGAINST RAIN - EN 343:2019

HU Itt vizsgálattal megnézik, hogy a komplett ruhadarab, illetve annak anyagai és varratai, mennyire védenek a 
különféle csapadékok (pl.: eső, hópelyhek, köd) és talajnedvesség hatása ellen. Ennek az eredményét 2 kötelező 
teljesítményparaméterben fejezik ki és egy opcionális teszttel. 
X Csapadék elleni védelem szintje (vízáteresztő képesség)
Y Légáteresztő képesség szintje
GB – here is tested the protection of the complete garment, its materials and seams against the effects of various types 
of precipitation (e.g. rain, snow, fog) and soil moisture. The result of this is expressed in 2 mandatory performance 
parameters and an optional test.
X Rain protection level (Water permeability)
Y Breathability

X VÍZÁTERESZTŐ KÉPESSÉG (4 SZINT) / WATER PERMEABILITY (4 LEVEL)
1 - Minimális esővédelmi szint / Minimum level of rain protection
2 - Közepes esővédelem / Medium rain protection
3 - Nagyon jó esővédelem / Very good rain protection
4 - A legmagasabb szintű esővédelem / The highest level of rain protection

Y LÉLEGZŐKÉPESSÉG (4 SZINT) / BREATHABILITY (4 LEVELS)
1 - Az EN 343 szerint nem minősül légáteresztőnek / According to EN 343, it is not classified as breathable
2 - Közepes légáteresztő képesség / Medium breathability
3 - Nagyon jó légáteresztő képesség / Very good breathability
4 - A legmagasabb szintű légáteresztő képesség / The highest level of breathability

EN 343
X
Y

EN 342

Opcionális készruházat vízoszlop vizsgálat (EN 14360) / Optional ready-to-wear water column test (EN 14360)

HU Felülről nagy energiájú cseppekkel legalább egy órán keresztül 450 liter/m2/h esőszimulációnak teszik ki. 
Az eredmények az ezzel szembeni védelem szintjét mutatják.
GB With high-energy drops from above, they are exposed to a rain simulation of 450 liters/m2/h for at least one hour. 
The results show the level of protection against this.
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BIZTONSÁGI RUHÁZAT / SAFETY GARMENTS
JÓLLÁTHATÓSÁGI Ruházat / HI-VISIBLE Garment - EN ISO 20471:2013

HU Ezzel a minősítéssel biztosítjuk a ruha viselőjének a jólláthatóságát mindenkori helyzetekben és fényviszonyok között, 
éjjel – nappal. A ruhákat három osztályba soroljuk. Minden osztálynak kell jóllátható (fluoreszkáló és fényvisszaverő) 
anyagfelülettel rendelkeznie, minél magasabb szintű az osztály, annál nagyobbak ezek a felületek. 
GB With this certification, we ensure the visibility of the wearer of the garment in all situations and lighting conditions, 
day and night. Clothes are divided into three classes. All classes must have clearly visible (fluorescent and reflective) 
material surfaces, the higher the class, the larger these surfaces.

!! !
HU FONTOS TUDNI, HOGY AZ EN 20471 SZABVÁNY ESETÉBEN VÉDELMI SZINTEK ÖSSZEADÓDNAK! 

PL.: EGY 2-ES SZINTŰ KABÁT ÉS EGY 1-ES SZINTŰ NADRÁG EGYÜTT = 3-AS SZINTŰ RUHÁZAT

GB IT IS IMPORTANT TO KNOW THAT IN CASE OFF EN 20471 THE PROTECTION LEVELS ADD UP!
EG: A LEVEL 2 COAT AND A LEVEL 1 PANTS TOGETHER = LEVEL 3 CLOTHING

A KATALÓGUS 2022.09.01-TŐL 2023.08.31-IG ÉL. 
NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK.

EN ISO 20471

X

1

2

3

Class 1: 
Minimum szint / Minimum level

HU Minden közlekedési úton és közelében tartózkodó részére, illetve magasabb kategóriájú védőruha kiegészítésére. 
Legalább 0,14m2 fluoreszkáló háttéranyag és 0,10m2 fényvisszaverő felület szükséges (ez 2m hosszú és 5cm széles 
fényvisszaverő szalagot jelent).
GB For all people staying on and near traffic roads, as well as to complement higher-class protective clothing. At least 
0.14m2 fluorescent background material and 0.10m2 reflective surface are required (this means a 2m long and 5cm wide 
reflective tape).

Class 2: 
Közép szint / Medium level

HU Minden olyan területen kötelező, ahol minden egyes ott tartózkodó személy jelenlétének a láthatósága fontos. Például 
az A és B típusú utakon, illetve azok közelében. Legalább 0,50m2 fluoreszkáló háttéranyag és 0,13m2 fényvisszaverő 
felület szükséges (ez 2,60m hosszú 5cm széles fényvisszaverő szalagot jelent).
GB - It is mandatory in all areas where the visibility of the presence of each person staying there is important. For example, 
on or near type A and B roads. At least 0.50m2 fluorescent background material and 0.13m2 reflective surface are required 
(this means a 2.60m long and 5cm wide reflective tape).

Class 3: 
Legmagasabb szint / The highest level

HU Minden autópályán, repülőtéren és hasonló munkaterületen, illetve azok közelében dolgozók részére kötelező. Legalább 
0,80 m2 fluoreszkáló háttéranyag és 0,20 m2 fényvisszaverő felület szükséges (ez 4m hosszú 5cm széles fényvisszaverő 
szalagot jelent).
GB It is mandatory for all workers on or near highways, airports and similar work areas. At least 0.80 m2 of fluorescent 
background material and 0.20 m2 of reflective surface are required (this means a 4m long and 5cm wide reflective tape).
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Karcálló lencse / 
Anti-Scratch lenc

Arcvédelem /
Face protection

SZEMVÉDELEM / EYE PROTECTION MASZKOK / MASK KESZTYŰ / GLOVE

ÁLTALÁNOS / GENERAL 

CIPŐ / FOOTWEAR

RUHÁZAT / CLOTHING

UV védelem / 
UV protection

UV védelem / 
UV protection

Rugalmasság /
Flexibility

Adjustable bands /
Állítható pánt

Páramentes lencse /
Anti-fog lenc

Ujjvégig mártott /
Dipped up to nger tips

Pöttyözött tenyér /
Spotted palm

Élelmiszeriparba használható /
Food Insustry

Érintőkijelző kompatibilis /
Touch screen compatible

Ökölcsontig mártott /
Dipped up to stbone

Csuklóig mártott  /
Dipped up to wrist

Teljesen mártott /
Fully dipped

Mechanikai védelem /
Mechanical protection

Tapadás / 
Grip

Elemes töltés /
Battery charging

Védőeszköz ívhegesztéshez /
Arc welding protection

Részecskeszűrős légzésvédő / 
Particle lter respirator

Állítható orrmerevítő /
Adjustable nose brace

Fényvisszaverő panelek /
Reective panels

Kivehető bélés /
Removable lining

ESD Védelem / 
ESD Protection

Egyszerhasználatos /
Disposable

Dupla tenyér /
Double palm

Artéria védelem /
Artery protection

Pamut alapú /
Cotton base

Megerősített ökölcsont /
Reinforced st bone

Kötött mandzsetta /
Knitted cuff

Jólláthatósági termék /
Hi-Vis Product

Jólláthatóságpanelek
Hi-Vis panels

Térdzseb /
Knee pocket

Gumírozott pántok 
Rubberized pants

Levehető ujj /
Detachable arms

2 az 1-ben /
2in1

3 az 1-ben /
3in1   

4 az 1-ben /
4in1   

5 az 1-ben /
5in1

Biztonsági mandzsetta /
Safety cuff

Gumírozott mandzsetta /
Rubberized cuff

2x

Hőálló /
Heat Resistant

Vízálló /
Water resistant

Eső elleni védelem /
Rain Protection

2 irányú rugalmasság /
2 Direction Strech

Vágás elleni védelem /
Cut resistance

Hideg elleni védelem /
Cold Protection

Minősített /
Certied

Lélegző anyag /
Breathable fabric

Varrásmentes /
Seamless

Szellőző nyílások /
Ventilation openings

4 irányú rugalmasság /
4 Direction Strech

Vízlepergető /
Water repellent

Vegyhatások elleni védelem /
Chemical resistance

Ergonómikus kialakítás /
Ergonomic design

Utcai viselet /
Streetwear

Sportos model /
Sporty design

Antisztatikus /
Antistatic

Csúszás biztosság /
Slip Resistance SRA

Állítható mandzsetta /
Adjustable cuff

Megerősített varrás /
Reinforced stitching

MAX 25 mosás /
MAX 25 times wash

MAX 50 mosás /
MAX 50 times wash

Csúszás biztosság /
Slip Resistance SRB

Csúszás biztosság /
Slip Resistance SRC

Easy /
Könnyű

Rugó hatás /
Spring effect

Energiaelnyelő sarok /
Energy absorbing heel

Energiaelnyelő talp /
Energy absorbing sole

Cold protection /
Hideg elleni védelem

Hőálló talp /
Heat resistant sole

Lábujjvédelem /
With Toe Cap

Lábujjvédő nélküli /
No Toe Cap

Átszúrás elleni védelem /
Puncture resistant

Saroktámasz /
Heel support

Lábfej védelem /
Foot protection

Orrborítás /
Nasal Covering

Szellőzős felsőrész /
Ventilated upper

Bőr felsőrész /
Leather upper

Acél kapli + talplemez /
Steel toe cap + midsole

Szélesített /
Widened

Fémmentes /
Metal Free

Olajálló talp /
Oil resistance sole

Szél elleni védelem /
Wind Protection

Feliratozható /
Captionable

Rejtett szárhosszabítás /
Hidden stem extension

Multifunkciós zseb /
Multifunctional pockets

Gumírozott derék és mandzsetta /
Rubberized waist + cuff

Állítható derék /
Adjustable waist

Emelt derékpánt /
Rised waistband

Kivehető gallér bélés /
Removable collar lining

Bélelt kapucni /
Lined hoody

Levehető bélelt kapucni /
Detachable lined hoody

Levehető kapucni /
Detachable hoody

Rejtett Kapucni /
Hidden hoody

Multifunkcionális zsebek /
Multifunctional pockets 



4

TARTALOMJEGYZÉK / CONTENTS

IRONMAN-T

5

LEXINGTON

11

PHOENIX CO2D J

22

PHOENIX CO2D BP

30

NOVA SS RFL

39

GREEN BP

46

FALCON 2

52

MULTI FLUO-Y

60

CAPBAS H EMB

63

PK H

64

SS JBK

9

PHOENIX EL4D J

18

PHOENIX CO2D Párka

26

NOVA BP

36

GREEN J

43

VEST BASIC

49

HAWK FLUO-Y

57

NIAGARA SZETT

62

ULTRON-T

6

MADISON

13

PHOENIX CO2D BP

24

NOVA J

34

NOVA BP RFL

41

TOP 017

48

VEST FLUO-Y

55

AMAZON SZETT

61

BERGEN

10

PHOENIX EL4D BP

20

PHOENIX HI2D P

29

NOVA ST

38

GREEN P

45

FALCON

51

EAGLE FLUO-Y

59

PR H EMB

63

IRONMAN-P

5

WEST END

12

PHOENIX CO2D P

23

NOVA WP

33

NOVA J RFL

40

TOP 016

47

FALCON 2 RF

53

AMAZON J

61

HUNTER

9

PHOENIX EL4D P

19

PHOENIX HI2D J

28

NOVA P

37

GREEN WP

44

VEST THUNDER

50

BUZZARD FLUO-Y

58

PC H EMB 

63

ULTRON-P

6

LENOX

14

PHOENIX CO2D SJ

25

NOVA SS

35

NOVA P RFL

42

TOP 018

48

FALCON FLUO-Y

56

NIAGARA J

62



5

RUHÁZAT  /  CLOTHING

IRONMAN-T
Termék típusa: Aláöltözet hosszú ujjú felső
Méret:  M-L, XL-XXL
Anyag: 65% poliészter, 35% nylon

Szín:

IRONMAN-P
Termék típusa: Aláöltözet nadrág
Méret:  M-L, XL-XXL
Anyag: 65% poliészter, 30% nylon, 5% elasztán

Szín:

Tulajdonságok:
•  varrásmentes
•  extra komfort érzet
•  ergonómikus kialakítás

•  lélegző anyag
•  nedvességszabályozás mindenkor
•  hőtartás

Tulajdonságok:
•  varrásmentes
•  extra komfort érzet
•  ergonómikus kialakítás

•  lélegző anyag
•  nedvességszabályozás mindenkor
•  hőtartás

Features:
•  seamless
•  extra comfortable
•  ergonomic design

•  breathable material
•  humidity control at all times
•  heat preservation

Features:
•  seamless
•  extra comfortable
•  ergonomic design

•  breathable material
•  humidity control at all times
•  heat preservation

IRONMAN-T
Product type: Underwear long sleeve top
Size:  M-L, XL-XXL
Material: 65% polyester, 35% nylon

Colour:

IRONMAN-P
Product type: Underwear, pants
Size:  M-L, XL-XXL
Material: 65% polyester, 30% nylon, 5% elastan

Colour:

HU

GB

HU

GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

ULTRON-T
Termék típusa: Aláöltözet hosszú ujjú felső
Méret:  M-L, XL-XXL
Anyag: 72% poliamid, 22% poliészter, 
 6% elasztán

Szín:

ULTRON-P
Termék típusa: Aláöltözet nadrág
Méret:  M-L, XL-XXL
Anyag: 72% poliamid, 22% poliészter,
 6% elasztán

Szín:

Tulajdonságok:
•  varrásmentes
•  extra komfort érzet
•  ergonómikus kialakítás

•  lélegző anyag
•  nedvességszabályozás mindenkor
•  hőtartás

Tulajdonságok:
•  varrásmentes
•  extra komfort érzet
•  ergonómikus kialakítás

•  lélegző anyag
•  nedvességszabályozás mindenkor
•  hőtartás

Features:
•  seamless
•  extra comfortable
•  ergonomic design

•  breathable material
•  humidity control at all times
•  heat preservation

Features:
•  seamless
•  extra comfortable
•  ergonomic design

•  breathable material
•  humidity control at all times
•  heat preservation

ULTRON-T
Product type: Underwear long sleeve top
Size:  M-L, XL-XXL
Material: 72% polyamide, 22% polyester, 
 6% elastane

Colour:

ULTRON-P
Product type: Underwear, pants
Size:  M-L, XL-XXL
Material: 72% polyamide, 22% polyester, 
 6% elastane

Colour:

HU

GB

HU

GB





Kabátok balról jobbra:
Lexington (11.o.)            /            Bergen (10.o.)            /            Madison (13.o.)            /            WestEnd (12.o.)            /            Lenox (14.o.)
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

SS JBK
Termék típusa: Tavaszi hibrid dzseki
Méret:  M-3XL
Anyag: kevertszálas

Szín:

HUNTER
Termék típusa: Őszi-tavaszi hibrid dzseki
Méret:  S-5XL
Anyag: kevertszálas

Szín:

Tulajdonságok:
•  softshell kar- és oldalbetét
•  cipzáras húzózárak
•  2 oldalsó és szív feletti cipzáras zseb
•  kényelmes
•  sportosan elegáns

Tulajdonságok:
•  kötött kar- és oldalbetét
•  álló gallér
•  2 oldalsó és szív feletti cipzáras zseb
•  kényelmes, sportosan elegáns
•  prémium kivitel és minőség

Features:
•  softshell sleeves and side insert
•  zipped pockets
•  comfortable
•  sporty elegant

Features:
•  knitted sleeves and side insert
•  zipped pockets
•  comfortable
•  premium design and quality
•  standing collar

SS JBK
Product type: Spring hibrid jacket
Size:  M-3XL
Material: mixed fiber

Colour:

HUNTER
Product type: Autumn-spring hibrid jacket
Size:  S-5XL
Material: mixed fiber

Colour:

HU

GB

HU

GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

BERGEN
Termék típusa: Bélelt autós kabát
Méret:  S-3XL
Anyag: 100% pamut
Bélés: poliészter puha szőrme bélés

Szín:

BERGEN
Product type: Lined car jacket
Size:  S-3XL
Material: 100% cotton
Lining: polyester soft fur lining

Colour:

Tulajdonságok:

•  sportosan elegáns álló gallér
•  levehető, bélelt és összehúzható kapucni
•  2 belső irattartó zseb
•  4 külső zseb
•  bélelt karok
•  2 állású patentos mandzsetta
•  kényelmes, prémium minőség

Features:

•  sporty elegant standing collar
•  removable, padded and retractable hood
•  2 inside pockets
•  4 outer pockets
•  lined sleeves
•  2-position patented cuff
•  comfortable premium quality

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

LEXINGTON
Termék típusa: Autós bélelt kabát
Méret:  S-3XL
Anyag: kevertszálas

Szín:

LEXINGTON
Product type: Lined car jacket
Size:  S-3XL
Material: mixed fiber

Colour:

Tulajdonságok:

•  puha szőrme és flanel bélés
•  sportosan elegáns álló gallér
•  levehető, bélelt és összehúzható kapucni
•  2 belső irattartó zseb
•  3 külső zseb
•  bélelt karok
•  2 állású patentos mandzsetta
•  kényelmes, prémium minőség

Features:

•  soft fur and flannel lining
•  sporty elegant standing collar
•  removable padded and retractable hood
•  2 inside pocket
•  3 outer pockets 
•  lined sleeves
•  2-position patented cuff
•  comfortable premium quality

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

WEST END
Termék típusa: Autós bélelt kabát
Méret:  S-3XL
Anyag: kevertszálas

Szín:

WEST END
Product type: Lined car jacket
Size:  S-3XL
Material: mixed fiber

Colour:

Tulajdonságok:

•  puha szőrme bélés
•  sportosan elegáns álló gallér
•  belső irattartó zseb
•  6 külső zseb (2 cipzáras)
•  melegtartó, gumírozott mandzsetta
•  bélelt karok
•  kényelmes, prémium minőség

Features:

•  warm fur lining
•  sporty elegant standing collar
•  inside pocket
•  6 outer pockets (2 with zippers)
•  heat-retaining rubberized cuff
•  lined sleeves
•  comfortable premium quality

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

MADISON
Termék típusa: Autós bélelt kabát
Méret:  S-3XL
Anyag: kevertszálas

Szín:

MADISON
Product type: Lined car jacket
Size:  S-3XL
Material: mixed fiber

Colour:

Tulajdonságok:

•  sportosan elegáns álló gallér
•  levehető bélelt és összehúzható kapucni
•  2 belső irattartó zseb
•  2 cipzáras zseb
•  bélelt karok
•  2 állású patentos mandzsetta
•  kényelmes, egyenes vonalú

Features:

•  sporty elegant standing collar
•  2 inside pocket
•  2 zipped pockets 
•  lined sleeves
•  removable, padded and retractable hood
•  comfortable straight design
•  2-position patented cuff

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

LENOX
Termék típusa: Autós bélelt kabát
Méret:  S-3XL
Anyag: 100% pamut
Bélés: puha műszőrme bélés

Szín:

LENOX
Product type: Lined car jacket
Size:  S-3XL
Material: 100% cotton
Lining: soft artificial fur lining

Colour:

Tulajdonságok:

•  sportosan elegáns álló gallér
•  levehető, bélelt és összehúzható kapucni
•  belső irattartó zseb
•  6 külső zseb (2 cipzáras)
•  bélelt karok
•  2 állású patentos mandzsetta
•  kényelmes, prémium minőség

Features:

•  sporty elegant standing collar
•  removable, padded and retractable hood
•  inside pocket
•  6 outer pockets (2 zippered)
•  lined sleeves
•  2-position patented cuff
•  comfortable premium quality

HU GB



C O L L E C T I O N



ruha/garment: CO2D J+P (22-23.o.)
cipő/shoes: ATON S3 SRC ESD (78.o.)
szemüveg/glasses: MÁTRIX foam (147.o.)

ruha/garment: EL4D J+P (18-19.o.)
cipő/shoes: ICE S1P SRC 

ruha/garment: HI2D J+P (28-29.o.)
cipő/shoes: AGISZ S1P SRC ESD



ruha/garment: EL4D J+P (18-19.o.),
cipő/shoes: ICE S1P SRC 
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

                       EL4D J
Termék típusa: Munkakabát
Tanúsítvány:  EN ISO 13688   
Méret:  S-6XL
Anyag: Kevertszálas, 240 g/m2

Szín:

                       EL4D J
Product type: work jacket
CE:  EN ISO 13688   
Size:  S-6XL
Material: mixed fiber, 240gsm

Colour:

Tulajdonságok:

•  Abszolút kényelem
•  4D - 4 irányú rugalmasság
•  ergonómikus kialakítás
•  állítható derékbőség és mandzsetta
•  reflektív csíkok
•  multifunkciós zsebek
•  D gyűrű
•  fémmentes ruházat
•  Kártyatartó 

Features:

•  absolute comfort
•  4D - 4-way flexibility
•  ergonomic design
•  adjustable waist and cuffs
•  reflective strips
•  multifunctional pockets
•  D-ring
•  metal-free clothing
•  card holder

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

                       EL4D P
Termék típusa: Munkanadrág
Tanúsítvány:  EN ISO 13688   
Méret:  S-6XL
Anyag: Kevertszálas, 240 g/m2

Szín:

                       EL4D P
Product type: work pants
CE:  EN ISO 13688   
Size:  S-6XL
Material: mixed fiber, 240gsm

Colour:

Tulajdonságok:

•  Abszolút kényelem
•  4D - 4 irányú rugalmasság
•  ergonómikus kialakítás
•  gumírozott derékpánt
•  reflektív csíkok
•  multifunkciós zsebek
•  D gyűrű
•  fémmentes ruházat
•  kártyatartó 
•  meghosszabbított szár
•  megerősített térdzseb
•  ülep betét
•  eszköztartó pánt
•  emelt derékpánt

Features:

•  Absolute comfort
•  4D - 4-way flexibility
•  ergonomic design
•  rubberized waistband
•  reflective strips
•  multifunctional pockets
•  D ring
•  metal-free clothing
•  card holder
•  extended stem
•  reinforced knee pocket
•  seat insert
•  tool strap
•  raised waistband

HU

GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

                       EL4D BP
Termék típusa: kantáros munkanadrág
Tanúsítvány:  EN ISO 13688   
Méret:  S-6XL
Anyag: Kevertszálas, 240 g/m2

Szín:

                       EL4D BP
Product type: work bibpants
CE:  EN ISO 13688   
Size:  S-6XL
Material: mixed fiber, 240gsm

Colour:

Tulajdonságok:

•  Abszolút kényelem
•  4D - 4 irányú rugalmasság
•  ergonómikus kialakítás
•  gumírozott derékpánt
•  reflektív csíkok
•  multifunkciós zsebek
•  D gyűrű
•  fémmentes ruházat
•  kártyatartó 
•  meghosszabbított szár
•  megerősített térdzseb
•  ülep betét
•  eszköztartó pánt
•  gumírozott kantárszárak
•  levehető felsőrész

Features:

•  Absolute comfort
•  4D - 4-way flexibility
•  ergonomic design
•  rubberized waistband
•  reflective strips
•  multifunctional pockets
•  D ring
•  metal-free clothing
•  card holder
•  extended stem
•  reinforced knee pocket
•  seat insert
•  tool strap
•  rubberized bridle
•  detachable upper part

HU

GB



ruha/garment: CO2D J+BP (22-24.o.)
cipő/shoes: ATON S3 SRC ESD
szemüveg/glasses: MÁTRIX foam (147.o.)
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

                       CO2D J
Termék típusa: Munkakabát
Tanúsítvány:  EN ISO 13688   
Méret:  S-6XL
Anyag: 97% pamut, 3% spandex,  250g/m2

Szín:

                       CO2D J
Product type: work jacket
CE:  EN ISO 13688   
Size:  S-6XL
Material: 97% Cotton, 3% spandex,  250gsm

Colour:

Tulajdonságok:

•  pamutgazdag szövet
•  2D - 2 irányú rugalmasság
•  strapabíró 
•  állítható derékbőség és mandzsetta
•  reflektív csíkok
•  multifunkciós nagy zsebek
•  D gyűrű
•  fémmentes ruházat
•  Kártyatartó

Features:

•  cotton-rich fabric
•  2D - 2 way flexibility
•  durable fabric
•  adjustable waist and cuffs
•  reflective strips
•  multifunctional large pockets
•  D ring
•  metal-free clothing
•  Card holder

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

                       CO2D P
Termék típusa: Munkanadrág
Tanúsítvány:  EN ISO 13688   
Méret:  S-6XL
Anyag: 97% pamut, 3% spandex,  250g/m2

Szín:

                       CO2D P
Product type: work pants
CE:  EN ISO 13688   
Size:  S-6XL
Material: 97% Cotton, 3% spandex,  250gsm

Colour:

Tulajdonságok:

•  pamutgazdag szövet
•  2D - 2 irányú rugalmasság
•  ülep betét
•  állítható derékbőség és mandzsetta
•  reflektív csíkok
•  multifunkciós nagy zsebek
•  D gyűrű
•  fémmentes ruházat
•  megerősített térdzseb
•  hosszított szár 
•  eszköztartó pánt
•  gumírozott és emelt derékpánt

Features:

•  cotton-rich fabric
•  2D - 2 way flexibility
•  seat insert
•  adjustable waist and cuffs
•  reflective strips
•  multifunctional large pockets
•  D ring
•  metal-free clothing
•  reinforced knee pocket
•  elongated stem
•  tool strap
•  rubberized and raised waistband

HU

GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

                       CO2D BP
Termék típusa: kantáros munkanadrág
Tanúsítvány:  EN ISO 13688   
Méret:  S-6XL
Anyag: 97% pamut, 3% spandex,  250g/m2

Szín:

                       CO2D BP
Product type: work bibpants
CE:  EN ISO 13688   
Size:  S-6XL
Material: 97% Cotton, 3% spandex,  250gsm

Colour:

Tulajdonságok:

•  pamutgazdag szövet
•  2D - 2 irányú rugalmasság
•  ülep betét
•  állítható derékbőség és mandzsetta
•  reflektív csíkok
•  multifunkciós nagy zsebek
•  D gyűrű
•  fémmentes ruházat
•  megerősített térdzseb
•  hosszított szár 
•  eszköztartó pánt
•  gumírozott kantár

Features:

•  cotton-rich fabric
•  2D - 2 way flexibility
•  seat insert
•  adjustable waist and cuffs
•  reflective strips
•  multifunctional large pockets
•  D ring
•  metal-free clothing
•  reinforced knee pocket
•  elongated stem
•  tool strap
•  rubberized bridle

HU

GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

                       CO2D SJ
Termék típusa: steppelt dzseki
Tanúsítvány:  EN ISO 13688   
Méret:  S-6XL
Anyag: 100% Műszál

Szín:

                       CO2D SJ
Product type: quilted jacket
CE:  EN ISO 13688   
Size:  S-6XL
Material: 100% syntethic

Colour:

Tulajdonságok:

•  reflektív csíkok
•  többfunkciós zsebek
•  rejtett kapucni
•  gumírozott derékalj
•  fluoreszkáló kiegészítők

Features:

•  reflective strips
•  multi-functional pockets
•  hidden hood
•  rubberized waist
•  fluorescent accessories

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

                       CO2D Párka
Termék típusa: téliesített DUPLA munkakabát
Tanúsítvány:  EN ISO 13688   
Méret:  S-6XL
Anyag: 97% pamut, 3% spandex,  250g/m2
Bélés: 100% Műszál

Szín:

                       CO2D Parka
Product type: winterized DOUBLE work coat
CE:  EN ISO 13688   
Size:  S-6XL
Material: 97% Cotton, 3% spandex,  250gsm
Lining: 100/% synthetic

Colour:

Tulajdonságok:
Külső:
•  pamutgazdag szövet
•  2D - 2 irányú rugalmasság
•  strapabíró szövet
•  állítható kabátalj 
•  reflektív csíkok
•  multifunkciós nagy zsebek
•  D gyűrű
•  fémmentes ruházat
•  hózáró madzsetta
•  kártyatartó
•  rejtett HI-VIS kapucni
•  puha, bélelt gallér
•  2 irányú zipzár

Belső:
•  steppelt dzseki
•  reflektív csíkok
•  többfunkciós zsebek
•  rejtett kapucni
•  gumírozott derékalj
•  különálló dzseki ként is viselhető

Inner jacket:
•  quilted jacket
•  reflective strips
•  multi-functional pockets
•  hidden hood
•  rubberized waist
•  can also be worn as a 
    separate jacket

Features:
Outer coat:
•  cotton-rich fabric
•  2D - 2 way flexibility
•  durable fabric
•  adjustable hem
•  reflective strips
•  multifunctional large pockets
•  D ring
•  metal-free clothing
•  snow sealing cuff
•  card holder
•  hidden HI-VIS hood
•  soft, lined collar
•  2-way zipper

HU GB



ruha/garment: HI2D J+P (28-29.o.),
cipő/shoes: ATON S3 SRC ESD
kesztyű/glove: PU FLUO-Y (125.o.) 
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

                       HI2D J
Termék típusa: Munkakabát
Tanúsítvány:  EN ISO 13688; EN ISO 20471  
Méret:  S-6XL
Anyag: 40% pamut, 35% EME (Elastomultiester), 
 25 % poliészter , 240 g/m2

Szín:

                       HI2D J
Product type: work jacket
CE:  EN ISO 13688; EN ISO 20471  
Size:  S-6XL
Material: 40% cotton, 35% EME (Elastomultiester),
 25 % polyester , 240 gsm

Colour:

Tulajdonságok:

•  2D - 2 irányú nagyfokú rugalmasság
•  ergonómikus kialakítás
•  állítható derékbőség és mandzsetta
•  reflektív csíkok
•  multifunkciós zsebek
•  D gyűrű
•  fémmentes ruházat
•  Kártyatartó 

Features:

•  2D - 2-way high flexibility
•  ergonomic design
•  adjustable waist and cuffs
•  reflective strips
•  multifunctional pockets
•  D-ring
•  metal-free clothing
•  card holder

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

                       HI2D P
Termék típusa: Munkanadrág
Tanúsítvány:  EN ISO 13688; EN ISO 20471  
Méret:  S-6XL
Anyag: 40% pamut, 35% EME (Elastomultiester), 
 25 % poliészter , 240 g/m2

Szín:

                       HI2D P
Product type: work pants
CE:  EN ISO 13688; EN ISO 20471
Size:  S-6XL
Material: 40% cotton, 35% EME (Elastomultiester),
 25 % polyester , 240 gsm

Colour:

Tulajdonságok:
•  2D - 2 irányú nagyfokú rugalmasság
•  ergonómikus kialakítás
•  gumírozott és emelt derékpánt
•  reflektív csíkok
•  multifunkciós zsebek
•  D gyűrű
•  fémmentes ruházat
•  Kártyatartó 
•  hosszított szár
•  megerősített térdzseb
•  szellőző ülep betét
•  eszköztartó pánt

Features:
•  2D - 2-way high flexibility
•  ergonomic design
•  rubberized and raised waistband
•  reflective strips
•  multifunctional pockets
•  D-ring
•  metal-free clothing
•  card holder
•  lengthened stems
•  reinforced knee pocket
•  ventilated seat insert
•  toolholder strap

HU

GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

                       HI2D BP
Termék típusa: kantáros munkanadrág
Tanúsítvány:  EN ISO 13688; EN ISO 20471
Méret:  S-6XL
Anyag: 40% pamut, 35% EME (Elastomultiester), 
 25 % poliészter , 240 g/m2

Szín:

                       HI2D BP
Product type: work bibpants
CE:  EN ISO 13688; EN ISO 20471
Size:  S-6XL
Material: 40% cotton, 35% EME (Elastomultiester),
 25 % polyester , 240 gsm

Colour:

Tulajdonságok:
•  2D - 2 irányú nagyfokú rugalmasság
•  ergonómikus kialakítás
•  gumírozott derékpánt
•  reflektív csíkok
•  multifunkciós zsebek
•  D gyűrű
•  fémmentes ruházat
•  Kártyatartó 
•  hosszított szár
•  megerősített térdzseb
•  szellőző ülep betét
•  eszköztartó pánt
•  állítható, gumis kantár

Features:
•  2D - 2-way high flexibility
•  ergonomic design
•  rubberized waistband
•  reflective strips
•  multifunctional pockets
•  D-ring
•  metal-free clothing
•  card holder
•  lengthened stems
•  reinforced knee pocket
•  ventilated seat insert
•  toolholder strap
•  adjustable, rubberized bridle

HU

GB



NOVA
COLLECTION



NOVA
COLLECTION

NOVA COLLECTION 5 SZÍNBEN / 5 COLORS (33-42.O.)

O-LIGHT S3 ESD SRC (74.o.)    /    PROTECT MID S1P SRC (89.o.)    /    AGISZ S1P SRC ESD    /    MERLIN S3 WR SRC ESD (73.o.)    /    MICO O2 SRC (90.o.)
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

NOVA WP
Termék típusa: Téli munkakabát
Tanúsítvány:  EN ISO 13688   
Méret:  S-5XL
Anyag: 65% poliészter, 35% pamut, 245g/m2
Bélés: Kevertszálas

Szín:

NOVA WP
Product type: Working winter parka
CE:  EN ISO 13688   
Size:  S-5XL
Material: 65% polyester, 35% cotton, 245 gsm
Lining: Mixed fiber

Colour:

Tulajdonságok:
•  strapabíró vízlepergető anyag
•  puha meleg bélés
•  álló gallér
•  állítható mandzsetta és derékalj
•  levehető ujjak
•  hózáró és kézfejmelegítő a karvégeken
•  fényvisszaverő szegélyek
•  multifunkciós zsebek
•  cipzáros mellkaszsebek
•  levehető és állítható bélelt kapucni
•  meleg polár bélelt gallér
•  cipzáros belső zseb headset nyílással
•  fémmentes ruházat

Features:
•  durable water repellent material
•  soft warm lining
•  standing collar
•  adjustable cuff and waist
•  removable sleeves
•  snow seal and hand warmer on the ends of the arms
•  metal free
•  reflective edges
•  multifunctional edges
•  zippered chest pocket
•  removable and adjustable padded hood
•  warm polar padded collar
•  zipped inside pocket with headset slot
•  metal free

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

NOVA J
Termék típusa: Munkakabát
Tanúsítvány:  EN ISO 13688   
Méret:  S-5XL
Anyag: 65% poliészter, 35% pamut, 245g/m2

Szín:

NOVA J
Product type: Working jacket
CE:  EN ISO 13688   
Size:  S-5XL
Material: 65% polyester, 35% cotton, 245 gsm

Colour:

Tulajdonságok:
•  strapabíró anyag
•  álló gallér
•  állítható mandzsetta és derékalj
•  fényvisszaverő szegélyek
•  multifunkciós nagy zsebek
•  cipzáros mellkaszseb
•  fémmentes ruházat

Features:
•  durable material
•  standing collar
•  adjustable cuff and waist
•  reflective edges
•  multifunctional big pockets
•  zippered chest pocket
•  metal free

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

NOVA SS
Termék típusa: Softshell munkakabát
Tanúsítvány:  EN ISO 13688   
Méret:  S-5XL
Anyag: 94% poliészter, 6% elasztán, 300g/m2

Szín:

NOVA SS
Product type: Working softshell jacket
CE:  EN ISO 13688   
Size:  S-5XL
Material: 94% polyester, 6% elastan, 300 gsm

Colour:

Tulajdonságok:

•  vízálló 5000 mm-ig
•  szuper kényelmes
•  4 irányú rugalmasság
•  álló gallér
•  állítható mandzsetta és derékalj
•  fényvisszaverő szegélyek
•  multifunkciós nagy zsebek
•  cipzáros mellzsebek
•  állítható kapucni
•  fémmentes ruházat
•  puha polár bélés
•  fémmentes ruházat

Features:

•  waterproof up to 5000mm
•  super comfortable
•  4 direction flexible
•  standing collar
•  adjustable cuffs and waist
•  reflective edges
•  multifunctional big pockets
•  zippered chest pockets
•  retractable hood
•  metal free
•  soft polar lining

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

NOVA BP
Termék típusa: Kantáros munkanadrág
Tanúsítvány:  EN ISO 13688   
Méret:  S-5XL
Anyag: 65% poliészter, 35% pamut, 245g/m2

Szín:

Tulajdonságok:

•  strapabíró anyag
•  fényvisszaverő szegélyek
•  multifunkciós zsebek és kártyatartó
•  többfunkciós mellzseb
•  gumírozott derék
•  állítható és gumis kantár
•  szerszámtartó pánt
•  cipzáros farzseb
•  ergonómikus térdkialakítás
•  erősített térdzseb
•  állítható szárhossz
•  fémmentes ruházat

NOVA BP
Product type: Working bibpants
CE:  EN ISO 13688   
Size:  S-5XL
Material: 65% polyester, 35% cotton, 245 gsm

Colour:

Features:

•  durable material
•  tool holder strap
•  multifunctional chest pocket
•  reflective edges
•  multifunctional pockets and card holder
•  metal free
•  ergonomic knee design
•  reinforced knee pocket
•  adjustable shank length
•  rubberized waist
•  adjustable and rubberized bridle
•  zippered back pocket

GB

HU
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

NOVA P
Termék típusa: Derekas munkanadrág
Tanúsítvány:  EN ISO 13688   
Méret:  S-5XL
Anyag: 65% poliészter, 35% pamut, 245g/m2

Szín:

Tulajdonságok:

•  strapabíró anyag
•  szerszámtartó pánt
•  cipzáros farzseb
•  fényvisszaverő szegélyek
•  multifunkciós zsebek és kártyatartó
•  emelt derék
•  ergonómikus kialakítás
•  erősített térdzseb
•  állítható szárhossz
•  fémmentes ruházat
•  gumírozott derék

NOVA P
Product type: Working pants
CE:  EN ISO 13688   
Size:  S-5XL
Material: 65% polyester, 35% cotton, 245 gsm

Colour:

Features:

•  durable material
•  tool holder strap
•  zippered back pocket
•  reflective edges
•  multifunctional pockets and card holder
•  raised waist
•  metal free
•  ergonomic design
•  reinforced knee pocket
•  adjustable shank length
•  rubberized waist

HU

GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

NOVA ST
Termék típusa: Rövidnadrág
Tanúsítvány:  EN ISO 13688   
Méret:  S-5XL
Anyag: 65% poliészter, 35% pamut, 245g/m2

Szín:

NOVA ST
Product type: Working shorts
CE:  EN ISO 13688   
Size:  S-5XL
Material: 65% polyester, 35% cotton, 245 gsm

Colour:

Tulajdonságok:

•  strapabíró anyag
•  fényvisszaverő szegélyek
•  multifunkciós zsebek és kártyatartó
•  szerszámtartó pánt
•  cipzáros farzseb
•  emelt derék
•  fémmentes ruházat

Features:

•  durable material
•  reflective edges
•  multifunctional pockets and card holder
•  zippered back pocket
•  tool holder strap
•  raised waist
•  metal free

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

NOVA SS RFL
Termék típusa: Jólláthatósági softshell munkakabát
Tanúsítvány:  EN ISO 13688, EN ISO 20471
Méret:  S-6XL
Anyag: 100% poliészter, 300g/m2

Szín:

NOVA SS RFL
Product type: Working HI-VIS softshell jacket
CE:  EN ISO 13688, EN ISO 20471
Size:  S-6XL
Material: 100% polyester, 300 gsm

Colour:

Tulajdonságok:

•  vízálló 5000mm-ig
•  szuper kényelmes
•  4 irányú rugalmasság
•  álló gallér
•  állítható mandzsetta és derékalj
•  fényvisszaverő csíkok
•  multifunkciós nagy zsebek
•  cipzáros mellzsebek
•  állítható kapucni
•  fémmentes ruházat
•  puha polár bélés
•  max. 25x mosás

Features:

•  waterproof up to 5000mm
•  super comfortable
•  4 direction flexible
•  standing collar
•  adjustable cuffs and waist
•  reflective tapes
•  multifunctional big pockets
•  zippered chest pockets
•  adjustable hood
•  metal free
•  soft polar lining
•  max. 25x cycle washing

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

NOVA J RFL
Termék típusa: Jólláthatósági munkakabát
Tanúsítvány:  EN ISO 13688, EN ISO 20471
Méret:  S-6XL
Anyag: 65% poliészter, 35% pamut, 250g/m2

Szín:

NOVA J RFL
Product type: Working HI-VIS jacket
CE:  EN ISO 13688, EN ISO 20471
Size:  S-6XL
Material: 65% polyester, 35% cotton, 250g/m2

Colour:

Tulajdonságok:

•  strapabíró anyag
•  álló gallér
•  állítható mandzsetta és derékalj
•  fényvisszaverő szegélyek
•  multifunkciós nagy zsebek
•  cipzáros mellkaszseb
•  fémmentes ruházat
•  fényvisszaverő csíkok
•  max. 25x mosás

Features:

•  durable material
•  reflective edges
•  multifunctional pockets
•  adjustable cuffs and waist
•  standing collar
•  zippered chest pocket
•  metal free
•  reflective tapes
•  max. 25x cycle washing

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

NOVA BP RFL
Termék típusa: Jólláthatósági kantáros munkanadrág
Tanúsítvány:  EN ISO 13688, EN ISO 20471
Méret:  S-6XL
Anyag: 65% poliészter, 35% pamut, 250g/m2

Szín:

Tulajdonságok:

•  strapabíró anyag
•  multifunkciós zsebek és kártyatartó
•  többfunkciós mellzseb
•  gumírozott derék
•  állítható és gumis kantár
•  szerszámtartó pánt
•  cipzáros farzseb
•  ergonómikus térdkialakítás
•  erősített térdzseb
•  állítható szárhossz
•  fémmentes ruházat
•  fényvisszaverő csíkok
•  max. 25x mosás

NOVA BP RFL
Product type: Working pants
CE:  EN ISO 13688, EN ISO 20471
Size:  S-6XL
Material: 65% polyester, 35% cotton, 250g/m2

Colour:

Features:

•  durable material
•  multifunctional pockets and card holder
•  multifunctional chest pocket
•  rubberized waist
•  adjustable and rubber bridle
•  tool holder strap
•  zippered back pocket
•  ergonomic knee design
•  reinforced knee pocket
•  adjustable shank length
•  metal free
•  reflective garment
•  max. 25x cycle washing

HU

GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

NOVA P RFL
Termék típusa: Jólláthatósági derekas munkanadrág
Tanúsítvány:  EN ISO 13688, EN ISO 20471
Méret:  S-6XL
Anyag: 65% poliészter, 35% pamut, 250g/m2

Szín:

Tulajdonságok:

•  strapabíró anyag
•  szerszámtartó pánt
•  cipzáros farzseb
•  multifunkciós zsebek és kártyatartó
•  emelt derék
•  ergonómikus kialakítás
•  erősített térdzseb
•  állítható szárhossz
•  fémmentes ruházat
•  fényvisszaverő csíkok
•  gumírozott derék
•  max. 25x mosás

NOVA P RFL
Product type: Working HI-VIS pants
CE:  EN ISO 13688, EN ISO 20471
Size:  S-6XL
Material: 65% polyester, 35% cotton, 250 gsm

Colour:

Features:

•  durable material
•  tool holder strap
•  zippered back pocket
•  multifunctional pockets and card holder
•  raised waist
•  metal free
•  ergonomic design
•  reinforced knee pocket
•  adjustable shank length
•  rubberized waist
•  reflective garment
•  max. 25x cycle washing

HU

GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

GREEN J
Termék típusa: Munkakabát
Tanúsítvány:  EN ISO 13688   
Méret:  S-6XL
Anyag: 65% poliészter, 35% pamut, 270 g/m2

Szín:

GREEN J
Product type: Working jacket
CE:  EN ISO 13688   
Size:  S-6XL
Material: 65% polyester, 35% cotton, 270 gsm

Colour:

Tulajdonságok:

•  strapabíró anyag
•  anyagmegerősítés a könyöknél
•  többfunkciós, erősített zsebek
•  okostelefon-zseb
•  magas kopásállóság
•  álló gallér
•  feliratozható
•  gumírozott mandzsetta

Features:

•  durable material
•  material reinforcement at the elbow
•  multifunctional, reinforced pockets
•  smartphone pocket
•  high abrasion resistance
•  standing collar
•  captionable
•  rubberized cuff

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

GREEN WP
Termék típusa: Téli munkakabát
Tanúsítvány:  EN ISO 13688   
Méret:  S-6XL
Anyag: 65% poliészter, 35% pamut, 270 g/m2
Bélés: Kevertszálas

Szín:

GREEN WP
Product type: Working winter parka
CE:  EN ISO 13688   
Size:  S-6XL
Material: 65% polyester, 35% cotton, 270 gsm
Lining: Mixed fiber

Colour:

Tulajdonságok:

•  strapabíró anyag
•  anyagmegerősítés a könyöknél
•  többfunkciós, erősített zsebek
•  okostelefon-zseb
•  magas kopásállóság
•  vízálló
•  gumírozott mandzsetta
•  feliratozható

Features:

•  durable material
•  material reinforcement at the elbow
•  multifunctional, reinforced pockets
•  smartphone pocket
•  high abrasion resistance
•  water resistant
•  rubberized cuff
•  captionable

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

GREEN P
Termék típusa: Derekas munkanadrág
Tanúsítvány:  EN ISO 13688
Méret:  S-6XL
Anyag: 65% poliészter, 35% pamut, 270 g/m2

Szín:

Tulajdonságok:

•  strapabíró anyag
•  tripla varrás
•  többfunkciós, erősített zsebek
•  okostelefon-zseb
•  magas kopásállóság
•  térdzseb
•  D-gyűrű
•  állítható derékbőség

GREEN P
Product type: Working pants
CE:  EN ISO 13688
Size:  S-6XL
Material: 65% polyester, 35% cotton, 270 gsm

Colour:

Features:

•  durable material
•  triple sewing
•  multifunctional, reinforced pockets
•  smartphone pocket
•  high abrasion resistance
•  knee pockets
•  D-ring
•  adjustable waistband

HU

GB



46

RUHÁZAT  /  CLOTHING

GREEN BP
Termék típusa: Kantáros munkanadrág
Tanúsítvány:  EN ISO 13688
Méret:  S-6XL
Anyag: 65% poliészter, 35% pamut, 270 g/m2

Szín:

Tulajdonságok:

•  strapabíró anyag
•  tripla varrás
•  többfunkciós, erősített zsebek
•  okostelefon-zseb
•  magas kopásállóság
•  térdzseb
•  D-gyűrű
•  állítható és gumis kantár
•  állítható derékbőség

GREEN BP
Product type: Working bibpants
CE:  EN ISO 13688
Size:  S-6XL
Material: 65% polyester, 35% cotton, 270 gsm

Colour:

Features:

•  durable material
•  triple sewing
•  multifunctional, reinforced pockets
•  smartphone pocket
•  high abrasion resistance
•  knee pocket
•  D-ring
•  adjustable and rubberized bridle
•  adjustable waistband

HU

GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

TOP 016
Termék típusa: Munkakabát
Tanúsítvány:  EN ISO 13688   
Méret:  S-6XL
Anyag: 60% pamut, 40% poliészter, 245 g/m2

Szín:

TOP 016
Product type: Working jacket
CE:  EN ISO 13688   
Size:  S-6XL
Material: 60% cotton, 40% polyester, 245 gsm

Colour:

Tulajdonságok:

•  pamutgazdag alapanyag
•  állig érő, rejtett húzózár
•  állítható mandzsetta
•  multifunkciós zsebek
•  D-gyűrű
•  feliratozható

Features:

•  cotton rich rawmaterial
•  full-length hidden zipper
•  adjustable cuff
•  multifunctional pockets
•  D-ring
•  captionable

HU GB



48

RUHÁZAT  /  CLOTHING

TOP 017 / 018
Termék típusa: Derekas / Kantáros munkanadrág
Tanúsítvány:  EN ISO 13688
Méret:  S-6XL
Anyag: 60% pamut, 40% poliészter, 245 g/m2

Szín:

TOP 017 / 018
Product type: Working pants / bibpants
CE:  EN ISO 13688
Size:  S-6XL
Material: 60% cotton, 40% polyester, 245 g/m2

Colour:

Tulajdonságok:

•  pamutgazdag alapanyag
•  multifunkciós zsebek
•  D-gyűrű
•  biztonsági varrás az ülepen
•  térdeplőtasak
•  tépőzárral állítható bokarész

Kantáros
•  csatokkal állítható vállpánt
•  oldalgombos gumírozott derék

Features:

•  cotton rich rawmaterial
•  multifunctional pockets
•  D-ring
•  security stitching on the seat
•  knee pocket
•  velcro adjustable ankle

Bibpants
•  adjustable shoulder strap with buckles
•  rubberized waist with side buttons

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

VEST BASIC
Termék típusa: Bélelt Mellény
Tanúsítvány:  EN ISO 13688   
Méret:  M-5XL
Anyag: kevertszálas

Szín:

VEST BASIC
Product type: Lined Vest
CE:  EN ISO 13688   
Size:  M-5XL
Material: mixed fiber

Colour:

Tulajdonságok:

•  álló gallér
•  bélelt
•  gumírozott karöltő
•  hosszított hát
•  multifunkciós nagy zsebek

Features:

•  standing collar
•  lined
•  rubberized armhole
•  extended back
•  multifunctional large pockets

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

VEST THUNDER
Termék típusa: Bélelt Mellény
Tanúsítvány:  EN ISO 13688   
Méret:  S-5XL
Anyag: kevertszálas

Szín:

VEST THUNDER
Product type: Lined Vest
CE:  EN ISO 13688   
Size:  S-5XL
Material: mixed fiber 

Colour:

Tulajdonságok:

•  álló gallér
•  bélelt
•  gumírozott karöltő
•  hosszított hát
•  multifunkciós nagy zsebek
•  feliratozható

Features:

•  standing collar
•  lined
•  rubberized armhole
•  extended back
•  multifunctional large pockets
•  captionable

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

FALCON
Termék típusa: Pilóta dzseki
Tanúsítvány:  EN ISO 13688   
Méret:  S-5XL
Anyag: 60% pamut, 40% poliészter
Bélés: 100% poliészter

Szín:

FALCON
Product type: Pilot jacket
CE:  EN ISO 13688   
Size:  S-5XL
Material: 60% cotton, 40% polyester
Lining: 100% polyester

Colour:

Tulajdonságok:

•  4in1 munkakabát
•  vízlepergető
•  kivehető szőrmebélés és gallér
•  levehető ujjak
•  gumírozott bordás mandzsetta és derék
•  praktikus cipzáras és nyitott zsebek
•  mobiltartó zseb

Features:

•  4in1 working jacket
•  water repellent
•  removable fur lining and collar
•  detachable sleeves
•  rubberized cuffs and waist
•  practical zipped and open pockets
•  mobile phone pocket

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

FALCON 2
Termék típusa: Pilóta dzseki
Tanúsítvány:  EN ISO 13688   
Méret:  S-5XL
Anyag: 60% pamut, 40% poliészter
Bélés: 100% poliészter

Szín:

FALCON 2
Product type: Pilot jacket
CE:  EN ISO 13688   
Size:  S-5XL
Material: 60% cotton, 40% polyester
Lining: 100% polyester

Colour:

Tulajdonságok:

•  4in1 munkakabát
•  vízlepergető
•  kivehető szőrmebélés és gallér
•  levehető ujjak
•  gumírozott bordás mandzsetta és derék
•  praktikus cipzáras és nyitott zsebek
•  mobiltartó zseb

Features:

•  4in1 working jacket
•  water repellent
•  removable  fur lining and collar
•  detachable sleeves
•  rubberized cuffs and waist
•  practical zipped and open pockets
•  mobile phone pocket

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

FALCON 2 RF
Termék típusa: Pilóta dzseki
Tanúsítvány:  EN ISO 13688   
Méret:  S-5XL
Anyag: 60% pamut, 40% poliészter
Bélés: 100% poliészter

Szín:

FALCON 2 RF
Product type: Pilot jacket
CE:  EN ISO 13688   
Size:  S-5XL
Material: 60% cotton, 40% polyester
Lining: 100% polyester

Colour:

Tulajdonságok:

•  4in1 munkakabát
•  vízlepergető
•  fényvisszaverő csíkok
•  kivehető szőrmebélés és gallér
•  levehető ujjak
•  gumírozott bordás mandzsetta és derék
•  praktikus cipzáras és nyitott zsebek
•  mobiltartó zseb

Features:

•  4in1 working jacket
•  water repellent
•  reflective tapes
•  removable fur lining and collar
•  detachable sleeves
•  rubberized cuffs and waist
•  practical zipped and open pockets
•  mobile phone pocket

HU GB



(53-60.o.)

HI-VIS RUHÁZAT / HI-VIS  CLOTHING 

QUALITY IN  LABOR                   PROTECTION
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

VEST FLUO-Y
Termék típusa: Jólláthatósági mellény
Tanúsítvány:  EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2020
Méret:  S-M,  L-XL,  2XL-3XL,  4XL-5XL
Anyag: 100% poliészter, 120 g/m2

Szín:

VEST FLUO-Y
Product type: HI-VIS vest
CE:  EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2020   
Size:  S-M,  L-XL,  2XL-3XL,  4XL-5XL
Material: 100% polyester, 120 gsm

Colour:

Tulajdonságok:

•  bő kialakítású, komfortos
•  dupla fényvisszaverő csík
•  tépőzáras
•  25x mosható
•  feliratozható

Features:

•  wide design, comfortable
•  double reflective stripes
•  velcro opening
•  max. 25x cycle washing
•  captionable

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

FALCON FLUO-Y 
Termék típusa: Jólláthatósági pilóta dzseki
Tanúsítvány:  EN ISO 13688, EN ISO 20471
Méret:  S-5XL
Anyag: 55% pamut, 45% poliészter
Bélés: 100% poliészter

Szín:

FALCON FLUO-Y 
Product type: HI-VIS pilot jacket
CE:  EN ISO 13688, EN ISO 20471   
Size:  S-5XL
Material: 55% cotton, 45% polyester
Lining: 100% polyester

Colour:

Tulajdonságok:

•  4in1 kabát ki- és levehető szőrmebélés és ujjak
•  vízlepergető
•  fényvisszaverő szalag
•  gumírozott mandzsetta és derék
•  praktikus cipzáras és nyitott zsebek
•  mobiltartó zseb
•  D gyűrűk
•  max. 25x mosás

Features:

•  4in1 jacket with removable fur lining and sleeves
•  water repellent
•  reflective tape
•  rubberized cuffs and waist
•  practical zipped and open pockets
•  mobile phone pocket
•  D rings
•  max. 25x cycle washing

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

HAWK FLUO-Y
Termék típusa: Jólláthatósági pilóta dzseki
Tanúsítvány:  EN ISO 13688, EN ISO 20471
Méret:  S-5XL
Anyag: 100% poliészter

Szín:

HAWK FLUO-Y
Product type: HI-VIS pilot jacket
CE:  EN ISO 13688, EN ISO 20471
Size:  S-5XL
Material: 100% polyester

Colour:

Tulajdonságok:

•  4in1 munkakabát
•  100% vízhatlan
•  fényvisszaverő szalag
•  kivehető szőrmebélés és gallér
•  lecipzározható ujjak
•  gumírozott mandzsetta és derék
•  praktikus zsebek
•  D gyűrűk
•  max. 50x mosás
•  rejtett, levehető és összehúzható kapucni

Features:

•  4in1 working jacket
•  100% waterproof
•  reflective tapes
•  removable fur lining and collar
•  detachable sleeves
•  rubberized cuffs and waist
•  practical pockets
•  D rings
•  max. 50x cycle washing
•  hidden, detachable & contractible hood

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

BUZZARD FLUO-Y
Termék típusa: Jólláthatósági pilóta dzseki
Tanúsítvány:  EN ISO 13688, EN ISO 20471
Méret:  S-5XL
Anyag: 100% poliészter PVC bevonattal
Bélés: meleg polár bélés

Szín:

BUZZARD FLUO-Y
Product type: HI-VIS pilot jacket
CE:  EN ISO 13688, EN ISO 20471
Size:  S-5XL
Material: 100% polyester with PVC coating
Lining: warm fleece lining 

Colour:

Tulajdonságok:

•  2in1 munkakabát
•  vízálló
•  lecipzározható ujjak
•  rejtett, állítható kapucni
•  praktikus, nagy zsebek
•  fényvisszaverő szalagok
•  gumírozott, bordás hózáró mandzsetta
•  lazán gumírozott derékalj
•  max. 25x mosás

Features:

•  2in1 working jacket
•  waterproof
•  detachable sleeves
•  hidden adjustable hood
•  practical large pockets
•  reflective tapes
•  rubberized ribbed snow cuffs
•  loosely rubberized waist
•  max. 25x cycle washing

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

EAGLE FLUO-Y
Termék típusa: Jólláthatósági párka
Tanúsítvány:  EN ISO 13688, EN ISO 20471
Méret:  S-5XL
Anyag: 100% poliészter PU bevonattal

Szín:

EAGLE FLUO-Y
Product type: HI-VIS parka
CE:  EN ISO 13688, EN ISO 20471
Size:  S-5XL
Material: 100% polyester with PU coating

Colour:

Tulajdonságok:

•  100% vízhatlan
•  szigetelő vattabélés
•  húzózsinórral állítható rejtett kapucni
•  gumírozott bordás hózáró mandzsetta
•  praktikus, nagy zsebek
•  belső okostelefon-zseb
•  fényvisszaverő szalagok
•  max. 50x mosás

Features:

•  100% waterproof
•  insulating cotton pad
•  adjustable hidden hood with drawstring
•  rubberized ribbed snow cuff
•  practical, large pockets
•  inside smartphone pocket
•  reflective tapes
•  max. 50x cycle washing

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

MULTI FLUO-Y
Termék típusa: Jólláthatósági téli DUPLA kabát
Tanúsítvány:  EN ISO 13688, EN ISO 20471
Méret:  S-5XL
Anyag: 60% pamut, 40% poliészter
Bélés: puha, meleg polár

Szín:

MULTI FLUO-Y
Product type: HI-VIS winter DOUBLE coat
CE:  EN ISO 13688, EN ISO 20471
Size:  S-5XL
Material: 60% cotton, 40% polyester
Lining: soft, warm fleece

Colour:

Tulajdonságok:
•  5in1 munkakabát
•  külső parka 100% vízálló
•  belső dzseki: reflektív és lecsatolható karok
•  reflektív szalagok
•  rejtett, állítható kapucni
•  hatalmas külső zsebek
•  rejtett belső zsebek
•  bélelt gallér
•  gumírozott mandzsetta gallér
•  max. 50x mosás
•  2 irányú cipzár
•  fényvisszaverő panelek

Features:
•  5in1  working jacket
•  outer parka 100% waterproof
•  inner jacket: reflective and detachable sleeves
•  reflective tapes
•  hidden, adjustable hood
•  huge outer pockets
•  hidden inside pockets
•  lined collar
•  rubberized cuffs collar
•  max. 50x cycle washing
•  2 way zipper
•  reflective panels

HU GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

AMAZON J
Termék típusa: vízhatlan orkánkabát
Méret:  S-5XL
Anyag: 100% PVC, 210 g/m2

Szín:

AMAZON SZETT
Termék típusa: vízhatlan orkán szett
Tanúsítvány:  EN ISO 13688  
Méret:  S-5XL
Anyag: 100% PVC, 210 g/m2

Szín:

Tulajdonságok:
•  vízálló
•  szellőzőnyílások a háton 
    és hónaljnál
•  összehúzható, rejtett kapucni

Tulajdonságok:
• vízálló
•  Szellőzőnyílások a háton 
    és hónaljnál
•  a karok végén vízzárók

Features:
•  water resistant
•  vents on the back and
   armpits
•  retractable, hidden hood

Features:
•  water resistant
•  vents on the back and
    armpits
•  retractable hood and waist
•  watertight at the ends 
    of the arms

•  a karok végén vízzárók
•  nagy zsebek
•  120 cm hosszú

•  nagy zsebek
•  állítható szárbőség
•  összehúzható kapucni és derékalj
•  gumírozott dekerú nadrág
•  80 cm hosszú kabát

•  watertight at the ends of arms
•  big pockets
•  120 cm long

•  big pockets
•  80 cm long jacket
•  adjustable shank
•  rubberized waist pants

AMAZON J
Product type: waterproof coat
Size:  S-5XL
Material: 100% PVC, 210 g/m2

Colour:

AMAZON SET
Product type: waterproof snifter set
CE:  EN ISO 13688  
Size:  S-5XL
Material: 100% PVC, 210 g/m2

Colour:

HU

HU

GB

GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

NIAGARA J
Termék típusa: PVC kabát
Tanúsítvány:  EN ISO 13688, EN 343
Méret:  S-5XL
Anyag: 100% PVC, 340 g/m2

Szín:

NIAGARA SZETT
Termék típusa: PVC szett
Tanúsítvány:  EN ISO 13688, EN 343
Méret:  S-5XL
Anyag: 100% PVC, 340 g/m2

Szín:

Tulajdonságok:
•  vízálló
•  szellőzőnyílások a háton 
   és hónaljnál
•  összehúzható kapucni

Tulajdonságok:
• vízálló
• szellőzőnyílások a háton 
   és hónaljnál
•  a karok végén vízzárók

Features:
•  waterproof
•  vents on the back and 
    armpits
•  retractable hood

Features:
•  water resistant
•  vents on the back and
   armpits
•  retractable hood and waist
•  watertight at the ends
    of the arms

•  a karok végén vízzárók
•  nagy zsebek
•  120 cm hosszú

•  nagy zsebek
•  80 cm hosszú kabát
•  gumírozott derék
•  slicc nyílás
•  állítható szárbőség

•  watertight the ends of the arms
•  big pockets
•  120 cm long

•  big pockets
•  80 cm long jacket
•  adjustable shank
•  rubberized waist pants
•  slot opening
•  adjustable shank

NIAGARA J
Product type: PVC coat
CE:  EN ISO 13688, EN 343
Size:  S-5XL
Material: 100% PVC, 340 gsm

Colour:

NIAGARA SET
Product type: PVC set
CE:  EN ISO 13688, EN 343
Size:  S-5XL
Material: 100% PVC, 340 g/m2

Colour:

HU

HU

GB

GB



63

RUHÁZAT  /  CLOTHING

PC H EMB / PR H EMB 
Termék típusa: Vadász poló kerenyakú/galléros
Méret:  S-5XL
Anyag: 
kerek nyakú: 100% pamut, 190g/m2
galléros: 65% pamut, 35% Poliészter, 200g/m2
Minták: 3 féle (hal, vaddisznó, szarvas)

Szín:

CAPBAS H EMB 
Termék típusa: baseballsapka
Méret:  állítható
Anyag: 100% vastag pamut

Szín:

Tulajdonságok:
kerek nyakú:
•  vállaknál rögzítő varrással
•  fit - keskenyebb szabású váll és ujjak
•  dupla tűzésű karkivágás és derékrész
galléros:
•  nyílás 3 gombbal a szövet színében
•  bordás kötésű gallérral és ujjvéggel

Tulajdonságok:
•  kontrasztos betét a simléderen
•  állítható méret fém csattal

Features:
round neck:
•  with fastening seams at the shoulders
•  fit - narrower cut shoulders and sleeves
•  double-stitched armholes and waist
pique:
•  opening with 3 buttons in the color of the fabric
•  with ribbed collar and cuffs

Features:
•  contrasting insert on front 
•  adjustable size with metal buckle

PC H EMB / PR H EMB
Product type: Hunting shirt 
Size:  S-5XL
Material: 
round neck: 100% cotton, 190g/m2
pique: 65% cotton, 35% polyester, 200g/m2
Patterns: 3 types (deer, fish, boar)

Colour:

CAPBAS H EMB 
Product type: baseball cap
Size:  adjustable
Material: 100% thick cotton

Colour:

HU

HU

GB

GB
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RUHÁZAT  /  CLOTHING

PK H
Termék típusa: vadász/halász poló kerenyakú
Méret:  S-5XL
Anyag: 100% fésült pamut, 190g/m2
Minták: 13 féle (őz, farkas, harcsa, hal, 
 muflon, róka, fácán, vaddisznó,
 szarvas)

Szín: természetes színek

PK H
Product type: hunting/fishing shirt 
Size:  S-5XL
Material: 100% combed cotton, 190g/m2
Patterns: 13 types (deer, wolf, catfish, fish, 
 mouflon, fox, pheasant, boar,
 deer)

Colour: natural colors

Tulajdonságok:

•  bordás, elasztikus nyakpasszé
•  szalagerősített nyakvonal

Features:

•  ribbed, elastic neckline
•  tape-reinforced neckline

HU GB



MERLIN S3 WR SRC ESD (73.o.) HEXA S1P ESD SRC (76.o.)

QUALITY IN  LABOR                   PROTECTION
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CIPŐ  /  FOOTWEAR

BIZTONSÁGI LÁBBELI - EN ISO 20345:2012

HU Az általános felhasználási célú biztonsági lábbelik az alábbi kategóriákba sorolhatóak a mechanikai kockázat, a talpátszúrás 
elleni védelem, a csúszásbiztosság, a termikus kockázatok és az ergonómiai tulajdonságok alapján. 

GB Safety footwear for general use can be classified into the following categories based on mechanical risk, sole puncture 
protection, slip resistance, thermal risks and ergonomic properties. 

Egyéb speciális tulajdonságok / Other special features

Antisztatikus lábbeli / Antistatic footwear A
Hideg elleni szigetelés / Insulation against cold CI
Energiaelnyelő sarok / Energy absorbing heel E
Vízállóság / Water resistance WR
Lábfej védelem / Foot protection M

Átszúrás elleni védelem / Penetration resistance  WRU

Kontakthővel szembeni ellenállás / Resistance to contact heat HRO
Gázolajálló talp / Gasoline resistant sole FO

Hol? / 
Where?

Kategória/
Category

Követelmények / Requirements

SB

HU Biztonsági cipőben van lábujjvédő, amely véd a lábujjakra eső tárgyak ellen. Védelmi szint min.200 joule.
A lábujj kompressziós sérülés elleni védelme beszorulás esetén min. 15 kN. 
GB In the Safety shoes there is toe cap, what protects against objects falling on the toes. Protection level min. 200 
joules. Protection of the toes against compression damage in case of entrapment min. 15 kN.

SBP
HU SB standard és még talpátszúrás elleni védelem.
GB SB standard and also protection against sole puncture.

S1
HU SB standard zárt kéregrésszel, és antisztatikus tulajdonságok, olajálló talp és energiaelnyelő sarokkal.
GB SB standard with closed upper part, antistatic properties, oil-resistant sole and energy-absorbing heel.

S1P
HU S1 standard és talpátszúrás elleni védelem. 
GB S1 standard and pucture protection on sole.

S2
HU S1 standard és továbbá nedvességfelszívódás elleni védelem és alacsony vízgőzáteresztő képesség.
GB S1 standard and also protects against moisture absorption and low water vapor permeability.

S3
HU S2 standard és még talpátszúrás elleni védelem. 
GB S2 standard and additional protection against sole puncture.

S4
HU teljesen egy anyagból kiállított lábbeli, melyben van lábujjvédő, és antisztatikus, olajálló talpa és energiaelnyelő sarka van. 
GB footwear made entirely of one material, has toe protection, and antistatic features, oil-resistant soles and
energy-absorbing heels.

S5
HU S4 standard plusz talpátszúrás elleni védelem. 
GB S4 standard plus sole puncture protection.

Jelölés /
Marking
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Kategória/
Category

Követelmények / Requirements

0B
HU Alapvető lábbeli formai követelményeknek megfelel, nem tartalmaz orrmerevítőt.
GB Meets basic footwear formal requirements, does not contain a toe cap.

01
HU OB + Zárt kéregrész, antisztatikus tulajdonságok, energiaelnyelő sarokrész
GB OB + Closed upper part, antistatic properties, energy-absorbing heel.

02
HU 01 + víz behatolás-és felszívódással szembeni ellenállás 
GB 01 + resistance to water penetration and absorption

03
HU 02 + talpátszúrás elleni védelem
GB O2 +sole puncture resistance 

04
HU Teljesen egy anyagból kiállított lábbeli, zárt kéregrésszel, antisztatikus tulajdonságok és energiaelnyelő sarokkal 
GB Footwear made entirely from one material, with a closed upper part, antistatic properties and energy-absorbing heel

05
HU 04 + talpátszúrás elleni védelem és mintázott járófelületű talp 
GB 04 + sole puncture resistance and sole with patterned surface

VÉDŐLÁBBELI / SAFETY FOOTWEAR - EN ISO 20347:2012
HU Azon munkalábbelikre vonatkozó követelményeket tartalmazza, melyek nincsenek kitéve mechanikus kockázatnak.
GB This standard contains the requirements of those footwears which are not risked by mechanical effects.

CSÚSZÁSSAL szembeni ellenállás / SLIP resistance - EN ISO 13287:2019

HU Amennyiben ugyanazon talp megfelel a kerámialapon (SRA) és az acél padlón (SRB) végzett teszteléseknek egyaránt, megkapja 
az SRC jelölést, mely a legmagasabb biztosságot jelenti.

GB If the same sole meets both the ceramic floor (SRA) and the steel floor (SRB) tests, it receives the SRC mark, which means the 
highest degree of certainty.

Elektrosztatikai ellenállás / Electrostatic reistance - EN 61340-4-3:2018

HU Antisztatikus az a lábbeli mely disszipatívan viselkedik a 
> 1 Ω x (10 az 5.-en) és < 1 Ω x (10 a 8.-on) elektromos ellenállással való tesztelés során.
FONTOS! A feltöltődés szintjét befolyásolja a levegő páratartalma.

GB Footwear that behaves dissipatively is antistatic
> 1 Ω x (10 on 5) and < 1 Ω x (10 on 8) when testing with electrical resistance.
IMPORTANT! The level of charging is affected by the humidity of the air.

HU Egy lábbeli védelmi szintjét nagymértékben meghatározza az egyes részihez felhasznált alapanyag (ok). Lásd az alábbiakat.
GB The protection level of a footwear is largely determined by the material(s) used for each part. See below.

Jelölés /Marking

SRA

SRB

SRC

Tesztelési felület / Resting surface

HU Kerámia lap + víz 5% szódium-lauril
GB Ceramic sheet + water 5% sodium lauryl

HU Acél padló glicerol-lal , 
GB Steel floor with glycerol 

HU Kerámia lap + víz 5% szódium-lauril, és Acél padló glicerol-lal
GB Ceramic sheet + water 5% sodium lauryl, and Steel floor with glycerol

A KATALÓGUS 2022.09.01-TŐL 2023.08.31-IG ÉL. 
NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK.
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Elektrosztatikai ellenállás / Electrostatic reistance - EN 61340-4-3:2018

HU Antisztatikus az a lábbeli mely disszipatívan viselkedik a 
> 1 Ω x (10 az 5.-en) és < 1 Ω x (10 a 8.-on) elektromos ellenállással való tesztelés során.
FONTOS! A feltöltődés szintjét befolyásolja a levegő páratartalma.

GB Footwear that behaves dissipatively is antistatic
> 1 Ω x (10 on 5) and < 1 Ω x (10 on 8) when testing with electrical resistance.
IMPORTANT! The level of charging is affected by the humidity of the air.

Felsőrész alapanyaga / Material of upper part:

HU Préselt bőr / Nubuk bőr / Velúr bőr / Mikroszálas / Textil / Microfiber / PVC / EVA hab
GB Pressed leather / Nubuck leather / Suede leather / Microfiber / Textile / Microfiber / PVC / EVA foam

Járótalp alapanyaga / Outsole raw material :

HU  1 réteg PU / 2 réteg PU / 1 réteg PU +1 réteg Gumi / 1 réteg EVA hab +1 réteg Gumi / 1 réteg PVC / 1 réteg EVA hab
GB  1 layer PU / 2 layers PU / 1 layer PU +1 layer Rubber / 1 layer EVA foam +1 layer Rubber / 1 layer PVC / 1 layer of EVA foam

Orrmerevítő (kapli) anyaga és tulajdonságai / Toe cap's material and properties:

HU Alapanyag:   acél / alumínium / üvegszálas / műanyag 
Formai kialakítás: normál / szélesített / laposított / vékony
Tulajdonságok:   acél – magas védelmi szint, nem törik, vékony változatnál nagyobb mozgástér
   alumínium – könnyű, nem törik, 
   kompozitok – fémmentes, könnyű, légáteresztő is lehet, szigetel

GB Raw material: steel / aluminum / fiberglass / plastic
Form design:   normal / widened / flattened / thin
Properties:   steel - high level of protection, does not break, more place for movement at the thin version
   aluminum - light, does not break,
   composites - metal-free, light, can also be breathable, insulates

Középtalp anyaga és tulajdonságai / Midsole material and properties:

Acél/Steel:  magas szintű védelem, merev tartás, vékony réteg / High protection level, thin, stiff
Kevlár/Kevlar:  rugalmasság, hőszigetelés, fémmentes / flexibility, thermal insulation, metal free
Polietilén/Polyetilen: magas védelmi szint, rugalmasság, hőszigetelés, fémmentes / high protection, flexibility,
   thermal insulation, metal free

Felsőrész / Upper part

Orrmerevítő / Toe cap

Középtalp / Midsole

Talpbetét / Insole

Külsőtalp / Outsole
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MERLIN low

73

ATON

78

BUFFALO sandal

84

PROTECT low

89

FORREST low

95

AIR

101

WH SPORTY mid

70

O-LIGHT

74

VIBORG

80

BUFFALO mid

86

MANILA

91

RINDAL

97

BIKILA

104

KIMETTO

103

ZOKNI / SOCKS

106

HUNTER 1

106

WH SPORTY low

72

LEON

77

BROOKLYN sandal

83

PROTECT mid

89

FORREST mid

95

GOLIAT

100

MERLIN mid

73

SPARTA

79

BUFFALO low

85

MICO

90

WINTON

96

IKENAKA

104

YODA

102

WH SPORTY Sandal

71

HEXA

76

BROOKLYN low

82

WORK low

88

FORREST Winter

94

CSIZMABÉLÉS

99

ICE

75

BROOKLYN mid

81

WORK mid

88

DIJON/ NEWMAN

93

DAVID

99

VARDE

80

TS4949

87

DAVOS/ DERBY

92

MELDAL

98

GLADIATOR 01

105

GLADIATOR 03

105

COMPLEX

103
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WH SPORTY mid S3/O2 ESD SRC
Termék típusa: Biztonsági bakancs
Tanúsítvány:  EN ISO 20344, EN ISO 20345,
 EN ISO 20347, EN 61340-5-1:2017
Méret:  36-48

Szín:

Termékleírás:

felsőrész: Microfiber
külső talp anyaga: EVA/Gumi
külső talp tulajdonságai: Antisztatikus / Olajálló /
 Csúszásbiztos / ESD
orrmerevítő: S3 - Kompozit
 O2 -
középtalp: S3 - Kevlár
 O2 -
talpbetét:                           AIR
talpbetét tulajdonságai: Puha EVA hab talpbetét,
 légcsatornákkal ellátott, kényelmes
bélés: Szellőző szendvics bélés

Tulajdonságok:
Divatos, EXTRÉM könnyű,
100% fémmentes, védőlábbeli.

WH SPORTY mid S3/O2 ESD SRC
Product type: Safety boots
CE: EN ISO 20344, EN ISO 20345,
 EN ISO 20347, EN 61340-5-1:2017
Size: 36-48

Color:

Discription:

upper: Microfiber
outsole’s material: EVA/Rubber
outsole’s feature: Antistatic/ Oil resistant/ Non-slip/ ESD
toecap: S3 - Compozit
 O2 -
midsole: S3 - Kevlar
 O2 -
insole’s material:                           AIR
insole’s feature: Soft EVA foam insole with air ducts,
 comfortable
lining: Breathable sandwich lining

Features:
Fashionable, EXTREME lightweight,
100% metal-free safety footwear.

HU GB
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 WH SPORTY Sandal O1 ESD SRC
Termék típusa: Védőszandál
Tanúsítvány:  EN ISO 20344, EN ISO 20347,
 EN 61340-5-1:2017
Méret:  36-48

Szín:

Termékleírás:

felsőrész: Microfiber
külső talp anyaga: EVA/Gumi
külső talp tulajdonságai: Antisztatikus / Olajálló /
 Csúszásbiztos / ESD
orrmerevítő: -
középtalp: -
talpbetét:                           AIR
talpbetét tulajdonságai: Puha EVA hab talpbetét,
 légcsatornákkal ellátott, kényelmes
bélés: Szellőző szendvics bélés

Tulajdonságok:

Divatos, EXTRÉM könnyű, 100% fémmentes, védőlábbeli.

 WH SPORTY Sandal O1 ESD SRC
Product type: Safety sandal
CE: EN ISO 20344, EN ISO 20347,
 EN 61340-5-1:2017
Size: 36-48

Color:

Discription:

upper: Microfiber
outsole’s material: EVA/Rubber
outsole’s feature: Antistatic/ Oil resistant/ Non-slip/ ESD
toecap: -
midsole: -
insole’s material:                           AIR
insole’s feature: Soft EVA foam insole with air ducts,
 comfortable
lining: Breathable sandwich lining

Features:

Fashionable, EXTREME lightweight, 100% metal-free safety footwear.

HU GB
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WH SPORTY low O2 ESD SRC
Termék típusa: Védőfélcipő
Tanúsítvány: EN ISO 20344, EN ISO 20347,
 EN 61340-5-1:2017
Méret:  36-48

Szín:

Termékleírás:

felsőrész: Microfiber
külső talp anyaga: EVA/Gumi
külső talp tulajdonságai: Antisztatikus / Olajálló /
 Csúszásbiztos / ESD
orrmerevítő: -
középtalp: -
talpbetét:                           AIR
talpbetét tulajdonságai: Puha EVA hab talpbetét,
 légcsatornákkal ellátott, kényelmes
bélés: Szellőző szendvics bélés

Tulajdonságok:

Divatos, EXTRÉM könnyű, 100% fémmentes, védőlábbeli.

 WH SPORTY low O2 ESD SRC
Product type: Safety half shoes
CE: EN ISO 20344, EN ISO 20347,
 EN 61340-5-1:2017
Size: 36-48

Color:

Discription:

upper: Microfiber
outsole’s material: EVA/Rubber
outsole’s feature: Antistatic/ Oil resistant/ Non-slip/ ESD
toecap: -
midsole: -
insole’s material:                           AIR
insole’s feature: Soft EVA foam insole with air ducts,
 comfortable
lining: Breathable sandwich lining

Features:

Fashionable, EXTREME lightweight, 100% metal-free safety footwear.

HU GB
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MERLIN low/mid S3 WR ESD SRC
Termék típusa: Biztonsági félcipő / bakancs
Tanúsítvány:  EN ISO 20344, EN ISO 20345
 EN 61340-5-1:2017
Méret:  36-47

Szín:

Termékleírás:

felsőrész: 3D TPU nyomattal ellátott textil
külső talp anyaga: PU/PU/PU hab
külső talp tulajdonságai: Antisztatikus / Olajálló /
 Csúszásbiztos / ESD / 
 PU habos cellák a sarokban
orrmerevítő: Kompozit
középtalp: Kevlár
talpbetét:                            AIR
talpbetét tulajdonságai: Puha EVA hab talpbetét,
 légcsatornákkal ellátott, kényelmes
bélés: Szellőző szendvics bélés

Tulajdonságok:

Fémmentes, extra sarok bokatámasszal, 100% vízálló. lélegző 
felsőrész

MERLIN low/mid S3 WR ESD SRC
Product type: Safety boots / half shoes
CE: EN ISO 20344, EN ISO 20345
 EN 61340-5-1:2017
Size: 36-47

Color:

Discription:

upper: 3D TPU printed textil
outsole’s material: PU/PU/PU foam
outsole’s feature: Antistatic / Oil resistant / Non-slip / ESD /
 PU foam cells in heel
toecap: Composit
midsole: Kevlar
insole’s material:                           AIR
insole’s feature: Soft EVA foam insole with air ducts,
 comfortable
lining: Breathable sandwich lining

Features:

Metal-free, 100% waterproof with extra heel ankle support, breathable 
upper.

HU GB
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O-LIGHT S3 ESD SRC
Termék típusa: Biztonsági félcipő
Tanúsítvány:  EN ISO 20344, EN ISO 20345
 EN 61340-5-1:2017
Méret:  37-47

Szín:

Termékleírás:

felsőrész: Nyomtatott textil
külső talp anyaga: EVA/Gumi
külső talp tulajdonságai: Antisztatikus / Olajálló /
 Csúszásbiztos / ESD
orrmerevítő: Karbonszálas
középtalp: Kevlár
talpbetét:                Complex
talpbetét tulajdonságai: Puha EVA hab, ütéselnyelő hexagon
 rácsos gél sarok, pehelykönnyű
 és szellőző
bélés: Szellőző szendvics bélés

Tulajdonságok:

Könnyű, kényelmes 100% fémmentes, extra orr - és 
sarokvédelemmel ellátott sportos védőlábbeli.

O-LIGHT S3 ESD SRC
Product type: Safety footwear
CE: EN ISO 20344, EN ISO 20345
 EN 61340-5-1:2017
Size: 37-47

Color:

Discription:

upper: Printed textil
outsole’s material: EVA/Rubber
outsole’s feature: Antistatic/ Oil resistant/ Non-slip/ ESD
toecap: Carbon fiber
midsole: Kevlar
insole’s material:                Complex
insole’s feature: Soft EVA foam, shock-absorbing 
 hexagon lattice gel heel, lightweight
 and breathable
lining: Breathable sandwich lining

Features:

Lightweight, comfortable, 100% metal - free sporty footwear with 
extra toe and heel protection.

HU GB
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ICE S1P SRC
Termék típusa: Biztonsági félcipő
Tanúsítvány:  EN ISO 20344, EN ISO 20345
Méret:  36-47

Szín:

Termékleírás:

felsőrész: Hasított bőr/gyöngyvászon
külső talp anyaga: EVA/Gumi
külső talp tulajdonságai: Antisztatikus/Olajálló/Csúszásbiztos
orrmerevítő: Kompozit
középtalp: Kevlár
talpbetét: PU hab talpbetét
talpbetét tulajdonságai: Puha újrahasznosított 
 PU hab alapanyagú,
 memóriahabos réteg, kényelmes
bélés: Szellőző szendvics bélés

Tulajdonságok:

Kényelmes, könnyű, 100% fémmentes, reflektív csíkokkal ellátott 
sportos, védőlábbeli.

ICE S1P SRC
Product type: Safety footwear
CE: EN ISO 20344, EN ISO 20345
Size: 36-47

Color:

Discription:

upper: Split leather/ beaded canvas
outsole’s material: EVA/Rubber
outsole’s feature: Antistatic/Oil resistant/Non-slip
toecap: Compozit
midsole: Kevlar
insole’s material: PU foam insole
insole’s feature: Soft recycled PU foam base,
 memory foam layer, comfortable
lining: Breathable sandwich lining

Features:

Comfortable, lightweight, 100% metal-free, sporty safety footwear 
with reflective stripes.

HU GB
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HEXA S1P ESD SRC
Termék típusa: Biztonsági félcipő
Tanúsítvány:  EN ISO 2034, EN ISO 20345, 
 EN 61340-5-1:2017
Méret: 36-47

Szín:

HEXA S1P ESD SRC
Product type: Safety footwear
CE: EN ISO 2034, EN ISO 20345, 
 EN 61340-5-1:2017
Size: 36-47

Color:

Termékleírás:

felsőrész: TPU nyomattal ellátott textil
külső talp anyaga: PU/PU
külső talp tulajdonságai: Antisztatikus/Olajálló/Csúszásbiztos
orrmerevítő: Kompozit
középtalp: Kevlár
talpbetét:                Kimetto
talpbetét tulajdonságai: Puha PU hab alapanyagú, 
 ütéselnyelő sarok, 
 kiválóan szellőző
bélés: Szellőző szendvics bélés

Tulajdonságok:

Strapabíró, 100% fémmentes, hexagon rácsos dizájnnal ellátott 
védőlábbeli.

Discription:

upper: Textile with TPU print
outsole’s material: PU/PU
outsole’s feature: Antistatic/ Oil resistant/ Non-slip
toecap: Compozit
midsole: Kevlar
insole’s material:                Kimetto
insole’s feature: Soft PU foam material, 
 shock-absorbing heel, 
 excellent ventilation
lining: Breathable sandwich lining

Features:

Durable, 100% metal-free safety footwear with hexagon lattice 
design.

HU GB
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LEON S3 SRC
Termék típusa: Biztonsági félcipő
Tanúsítvány:  EN ISO 20344, EN ISO 20345
Méret:  39-45

Szín:

Termékleírás:

felsőrész: Marha velúr bőr
külső talp anyaga: EVA/Gumi
külső talp tulajdonságai: Antisztatikus/Olajálló/Csúszásbiztos,
 Energiaelnyelő, hajlékony
orrmerevítő: Kompozit
középtalp: Kevlár
talpbetét: PU hab talpbetét
talpbetét tulajdonságai: Puha, újrahasznosított Poliuretán 
 hab memóriahabos réteggel
bélés: Szellőző szendvics bélés

Tulajdonságok:

Fokozott kényelem, 100% fémmentes, sportos lábbeli.

LEON S3 SRC
Product type: Safety footwear
CE: EN ISO 20344, EN ISO 20345
Size: 39-45

Color:

Discription:

upper: Cow suede leather
outsole’s material: EVA/Rubber
outsole’s feature: Antistatic/Oil resistant/Slip resistant,
 flexible, energy absorption
toecap: Compozit
midsole: Kevlar
insole’s material: PU foam insole
insole’s feature: Soft recycled PU foam with
 memory foam layer
lining: Ventilated sandwich lining

Features:

Increased comfort, 100% metal-free, sporty model

HU GB



78

CIPŐ  /  FOOTWEAR

ATON S3 ESD SRC
Termék típusa: Biztonsági félcipő
Tanúsítvány:  EN ISO 20344, EN ISO 20345
 EN 61340-5-1:2017
Méret:  36-48

Szín:

Termékleírás:

felsőrész: Nubuk bőr
külső talp anyaga: EVA/Gumi
külső talp tulajdonságai: Antisztatikus/Olajálló/
 Csúszásbiztos/ESD
orrmerevítő: Kompozit
középtalp: Kevlár
talpbetét: Finom PU hab talpbetét
talpbetét tulajdonságai: Puha újrahasznosított 
 PU hab alapanyagú, 
 memóriahabos réteg, kényelmes
bélés: Szellőző szendvics bélés

Tulajdonságok:

Kényelmes, fémmentes, vízlepergető, ESD funkcióval ellátott, 
védőlábbeli.

ATON S3 ESD SRC
Product type: Safety footwear
CE: EN ISO 20344, EN ISO 20345
 EN 61340-5-1:2017
Size: 36-48

Color:

Discription:

upper: Nubuck leather
outsole’s material: EVA/Rubber
outsole’s feature: Antistatic / Oil resistant / 
 Slip resistant/ ESD
toecap: Compozit
midsole: Kevlar
insole’s material: Fine PU foam insole
insole’s feature: Soft recycled PU foam material, 
 memory foam layer, comfortable
lining: Ventilated sandwich lining

Features:

Comfortable, metal-free, water-repellent, footwear with ESD 
function.

HU GB
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SPARTA S3 SRC
Termék típusa: biztonsági félcipő
Tanúsítvány:  EN ISO 20344, EN ISO 20345
Méret:  37-43

Szín:

Termékleírás:

felsőrész: Nubuk bőr
külső talp anyaga: EVA/Gumi
külső talp tulajdonságai: Antisztatikus/Olajálló/Csúszásbiztos
orrmerevítő: Kompozit
középtalp: Kevlár
talpbetét: PU hab talpbetét
talpbetét tulajdonságai: Puha újrahasznosított PU hab,
 memóriahabos réteggel
bélés: Szellőző szendvics bélés

Tulajdonságok:

Strapabíró, fémmentes, vízlepergető, sportos lábbeli 
extra orrvédelemmel.

SPARTA S3 SRC
Product type: Safety footwear
CE: EN ISO 20344, EN ISO 20345
Size: 37-43

Color:

Discription:

upper: Nubuck leather
outsole’s material: EVA/Rubber
outsole’s feature: Antistatic/Oil resistant/Slip resistant
toecap: Compozit
midsole: Kevlar
insole’s material: PU foam insole
insole’s feature: Soft recycled foam with 
 memory foam layer on
lining: Ventilated sandwich lining

Features:

Durable, metal-free, water repellent, sporty model 
with exrta covering on nose part

HU GB
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VIBORG/VARDE S1P SRC
Termék típusa: Biztonsági bakancs / félcipő
Tanúsítvány:  EN ISO 20344, EN ISO 20345
Méret:  42-44

Szín:

Termékleírás:

felsőrész: Velúr bőr + microfiber
külső talp anyaga: Phylon/Gumi
külső talp tulajdonságai: antisztatikus, olajálló, csúszásbiztos, 
 energiaelnyelő talp, rugalmasság
orrmerevítő: Kompozit
középtalp: Kevlár
talpbetét: EVA hab textilborítással
talpbetét tulajdonságai: Higiéniai talpbetét
bélés: Szellőző szendvics bélés

Tulajdonságok:

fémmentes, sportos, extra orr- és sarokvédelem, lélegző panelek, 
strapabíró

VIBORG/VARDE S1P SRC
Product type: Safety footwear
CE: EN ISO 20344, EN ISO 20345
Size: 42-44

Color:

Discription:

upper: Suede leather + microfiber
outsole’s material: Phylon/Rubber
outsole’s feature: antistatic, oil resistant, slip resistant, 
 energy absorption, felxibility
toecap: Compozit
midsole: Kevlar
insole’s material: EVA foam with textil cover
insole’s feature: hygiene insole
lining: Ventilated sandwich lining

Features:

metal-free, sporty style with extra toe and heel protection, 
breathing panels, durable
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BROOKLYN mid S3 SRC
Termék típusa: Biztonsági bakancs
Tanúsítvány:  EN ISO 20344, EN ISO 20345
Méret:  36-48

Szín:

Termékleírás:

felsőrész: Nubuk bőr
külső talp anyaga: PU/Gumi
külső talp tulajdonságai: Antisztatikus/Olajálló/Csúszásbiztos
orrmerevítő: Kompozit
középtalp: Kevlár
talpbetét:                Ikenaka
talpbetét tulajdonságai: Puha PU hab alapanyagú, 
 memóriahab réteg, boltív támasz,
 speciális rugózó sarok, szellőző
bélés: Szellőző szendvics bélés

Tulajdonságok:

Kényelmes, strapabíró, vízlepergető, extra orrborítással és
fényvisszaverő díszcsíkkal ellátott.

BROOKLYN mid S3 SRC
Product type: Safety boots
CE: EN ISO 20344, EN ISO 20345
Size: 36-48

Color:

Discription:

upper: Nubuck leather
outsole’s material: PU/Rubber
outsole’s feature: Antistatic / Oil resistant / Slip resistant
toecap: Compozit
midsole: Kevlar
insole’s material:                Ikenaka
insole’s feature: Soft PU foam material, memory foam layer, 
 arch support, special spring-loaded heel,
 ventilation
lining: Ventilated sandwich lining

Features:

Comfortable, durable, water-repellent, extra toe cap covering and 
reflective stripe on side.
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BROOKLYN low S3 SRC
Termék típusa: Biztonsági félcipő
Tanúsítvány:  EN ISO 20344, EN ISO 20345
Méret:  36-48

Szín:

Termékleírás:

felsőrész: Nubuk bőr
külső talp anyaga: PU/Gumi
külső talp tulajdonságai: Antisztatikus/Olajálló/Csúszásbiztos
orrmerevítő: Kompozit
középtalp: Kevlár
talpbetét:                Ikenaka
talpbetét tulajdonságai: Puha PU hab alapanyagú, 
 memóriahab réteg, boltív támasz,
 speciális rugózó sarok, szellőző
bélés: Szellőző szendvics bélés

Tulajdonságok:

Kényelmes, strapabíró, vízlepergető, extra orrborítással és
fényvisszaverő díszcsíkkal ellátott védőlábbeli.

BROOKLYN low S3 SRC
Product type: Safety footwear
CE: EN ISO 20344, EN ISO 20345
Size: 36-48

Color:

Discription:

upper: Nubuck leather
outsole’s material: PU/Rubber
outsole’s feature: Antistatic / Oil resistant / Slip resistant
toecap: Compozit
midsole: Kevlar
insole’s material:                Ikenaka
insole’s feature: Soft PU foam material, memory foam layer, 
 arch support, special spring-loaded heel,
 ventilation
lining: Ventilated sandwich lining

Features:

Comfortable, durable, water-repellent extra toe cap covering and 
reflective stripe.
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BROOKLYN sandal O1/S1P ESD SRC
Termék típusa: Biztonsági / Védőszandál
Tanúsítvány:  EN ISO 20344; EN ISO 20345
 EN 61340-5-1:2017
Méret:  36-48

Szín:

Termékleírás:

felsőrész: Nubuk bőr
külső talp anyaga: PU/Gumi
külső talp tulajdonságai: Antisztatikus / Olajálló /
 Csúszásbiztos / ESD
orrmerevítő: S1P - Kompozit
 O1 -

középtalp: S1P - Kevlár
 O1 -

talpbetét:                Ikenaka
talpbetét tulajdonságai: Puha PU hab alapanyagú, 
 memóriahab réteg, boltív támasz,
 speciális rugózó sarok, szellőző
bélés: Szellőző szendvics bélés

Tulajdonságok:
Kényelmes, fémmentes, strapabíró extra orrborítással és ESD 
funkcióval ellátott, tépőzáras védőszandál.

BROOKLYN sandal O1/S1P ESD SRC
Product type: Safety sandal
CE: EN ISO 20344; EN ISO 20345
 EN 61340-5-1:2017
Size: 36-48

Color:

Discription:

upper: Nubuck leather
outsole’s material: PU/Rubber
outsole’s feature: Antistatic / Oil resistant / 
 Slip resistant/ ESD
toecap: S1P - Compozit
 O1 -

midsole: S1P - Kevlar
 O1 -

insole’s material:                Ikenaka
insole’s feature: Soft PU foam material, memory foam layer, 
 arch support, special spring-loaded heel,
 ventilation
lining: Ventilated sandwich lining

Features:
Comfortable, durable, metal-free velcro sandal with extra toe cap 
covering and ESD function.
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BUFFALO sandal O1/S1P SRC
Termék típusa: Biztonsági / Védőszandál
Tanúsítvány:  EN ISO 20344; EN ISO 20345
 EN ISO 20347
Méret:  36-48

Szín:

Termékleírás:

felsőrész: Nubuk bőr
külső talp anyaga: PU/PU
külső talp tulajdonságai: Antisztatikus / Olajálló /
 Csúszásbiztos
orrmerevítő: S1P - Kompozit
 O1 -

középtalp: S1P - Kevlár
 O1 -

talpbetét: Memóriahabos
talpbetét tulajdonságai: A láb formájához alakuló, tökéletes 
 egész napos kényelmet biztosít
bélés: Szellőző szendvics bélés

Tulajdonságok:
Kényelmes, fémmentes, tépőzáras védőszandál.

BUFFALO sandal O1/S1P SRC
Product type: Safety sandal
CE: EN ISO 20344; EN ISO 20345
 EN ISO 20347
Size: 36-48

Color:

Discription:

upper: Nubuck leather
outsole’s material: PU/PU
outsole’s feature: Antistatic / Oil resistant / 
 Slip resistant
toecap: S1P - Compozit
 O1 -

midsole: S1P - Kevlar
 O1 -

insole’s material: Memory foam
insole’s feature: Adapting to the shape of foot provides 
 comfort during the whole day
lining: Ventilated sandwich lining

Features:
Comfortable, metal-free, lightweight velcro safety sandal.
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BUFFALO low O2/S3 SRC
Termék típusa: Biztonsági / védőfélcipő
Tanúsítvány:  EN ISO 20344; EN ISO 20345
 EN ISO 20347
Méret:  36-48

Szín:

Termékleírás:

felsőrész: Nubuk bőr
külső talp anyaga: PU/PU
külső talp tulajdonságai: Antisztatikus / Olajálló /
 Csúszásbiztos

orrmerevítő: S3 - Kompozit
 O2 -

középtalp: S3 - Kevlár
 O2 -

talpbetét:                Kimetto
talpbetét tulajdonságai: Puha PU hab alapanyagú, 
 ütéselnyelő sarok, kiválóan szellőző
bélés: Szellőző szendvics bélés

Tulajdonságok:
Rendkívül strapabíró, csúszásbiztos, fémmentes.

BUFFALO low O2/S3 SRC
Product type: Safety footwear
CE: EN ISO 20344; EN ISO 20345
 EN ISO 20347
Size: 36-48

Color:

Discription:

upper: Nubuck leather
outsole’s material: PU/PU
outsole’s feature: Antistatic / Oil resistant / 
 Slip resistant

toecap: S3 - Compozit
 O2 -

midsole: S3 - Kevlar
 O2 -

insole’s material:                Kimetto
insole’s feature: Soft PU foam material,  shock-
 absorbing heel, excellent ventilation
lining: Ventilated sandwich lining

Features:
Durable, non-slip, metal-free.
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BUFFALO mid O2/S3 SRC
Termék típusa: Biztonsági / védőbakancs
Tanúsítvány:  EN ISO 20344; EN ISO 20345
 EN ISO 20347
Méret:  36-48

Szín:

Termékleírás:

felsőrész: Nubuk bőr
külső talp anyaga: PU/PU
külső talp tulajdonságai: Antisztatikus / Olajálló /
 Csúszásbiztos

orrmerevítő: S3 - Kompozit
 O2 -

középtalp: S3 - Kevlár
 O2 -

talpbetét:                Kimetto
talpbetét tulajdonságai: Puha PU hab alapanyagú, 
 ütéselnyelő sarok, kiválóan szellőző
bélés: Szellőző szendvics bélés

Tulajdonságok:
Rendkívül strapabíró, csúszásbiztos, fémmentes.

BUFFALO mid O2/S3 SRC
Product type: Safety boots
CE: EN ISO 20344; EN ISO 20345
 EN ISO 20347
Size: 36-48

Color:

Discription:

upper: Nubuck leather
outsole’s material: PU/PU
outsole’s feature: Antistatic / Oil resistant / 
 Slip resistant

toecap: S3 - Compozit
 O2 -

midsole: S3 - Kevlar
 O2 -

insole’s material:                Kimetto
insole’s feature: Soft PU foam material,  shock-
 absorbing heel, excellent ventilation
lining: Ventilated sandwich lining

Features:
Durable, non-slip, metal-free.
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TS4949 S3 SRC
Termék típusa: Biztonsági bakancs
Tanúsítvány:  EN ISO 20344, EN ISO 20345
Méret:  42-44

Szín:

Termékleírás:

felsőrész: Nubuk bőr
külső talp anyaga: PU/PU
külső talp tulajdonságai: Antisztatikus/Olajálló/Csúszásbiztos
orrmerevítő: Kompozit
középtalp: Kevlár
talpbetét: PU hab talpbetét
talpbetét tulajdonságai: Finom, puha újrahasznosított 
 poliuretán hab memóriahab réteggel
bélés: Szellőző szendvics bélés

Tulajdonságok:

achilles támasz, kényelmes, extra orrborítás, strapabíró

TS4949 S3 SRC
Product type: Safety footwear
CE: EN ISO 20344, EN ISO 20345
Size: 42-44

Color:

Discription:

upper: Nubuck leather
outsole’s material: PU/PU
outsole’s feature: Antistatic/Oil resistant/Slip resistant
toecap: Composite
midsole: Kevlar
insole’s material: PU foam insole
insole’s feature: Fine, soft recycled PU foam base,
 memory foam layer, comfortable
lining: Ventilated sandwich lining

Features:

achilles support, comfortable, extra nose coverage, durable.
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WORK low/mid S3 SRC
Termék típusa: Biztonsági félcipő / bakancs
Tanúsítvány:  EN ISO 20344, EN ISO 20345
Méret:  35-50

Szín:

Termékleírás:

felsőrész: Hasított dombornyomott bőr
külső talp anyaga: PU/PU
külső talp tulajdonságai: Antisztatikus/Olajálló/Csúszásbiztos
orrmerevítő: Acél
középtalp: Acél
talpbetét: EVA hab textilborítással
talpbetét tulajdonságai: Higiéniai talpbetét
bélés: Szellőző szendvics bélés

Tulajdonságok:

Strapabíró, könnyen tisztítható, tradícionális model.

WORK low/mid S3 SRC
Product type: Safety half / ankle shoes
CE: EN ISO 20344, EN ISO 20345
Size: 35-50

Color:

Discription:

upper: Split embossed leather
outsole’s material: PU/PU
outsole’s feature: Antistatic/ Oil resistant/ Non-slip
toecap: Steel
midsole: Steel
insole’s material: EVA foam with textile cover
insole’s feature: Hygienic insole
lining: Ventilated sandwich lining

Features:

Durable, easy-to-clean, traditional model.
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PROTECT low/mid S1P SRC
Termék típusa: Biztonsági félcipő / bakancs
Tanúsítvány:  EN ISO 20344, EN ISO 20345
Méret:  35-48

Szín:

Termékleírás:

felsőrész: Hasított dombornyomott bőr
külső talp anyaga: PU/PU
külső talp tulajdonságai: Antisztatikus/Olajálló/Csúszásbiztos
orrmerevítő: Acél
középtalp: Acél
talpbetét: EVA hab textilborítással
talpbetét tulajdonságai: Higiéniai talpbetét
bélés: Szellőző szendvics bélés

Tulajdonságok:

Erős, könnyen tisztítható, fényvisszaverő csíkokkal ellátott,
tradícionális model.

PROTECT low/mid S1P SRC
Product type: Safety half / ankle shoes
CE: EN ISO 20344, EN ISO 20345
Size: 35-48

Color:

Discription:

upper: Split embossed leather
outsole’s material: PU/PU
outsole’s feature: Antistatic/ Oil resistant/ Non-slip
toecap: Steel
midsole: Steel
insole’s material: EVA foam with textile cover
insole’s feature: Hygienic insole
lining: Ventilated sandwich lining

Features:

Strong, easy-to-clean, traditional safety model 
with reflective stripes.
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MICO O2 SRC
Termék típusa: Védőfélcipő
Tanúsítvány:  EN ISO 20344, EN ISO 20347
Méret:  35-48

Szín:

Termékleírás:

felsőrész: Microfiber
külső talp anyaga: PU/PU
külső talp tulajdonságai: Antisztatikus/Olajálló/Csúszásbiztos
orrmerevítő: -
középtalp: -
talpbetét: EVA hab talpbetét
talpbetét tulajdonságai: Puha EVA hab talpbetét,
 légcsatornákkal ellátott, kényelmes
bélés: Szellőző szendvics bélés

Tulajdonságok:

Könnyű, fémmentes, rengeteg munkaterületre alkalmas, 
könnyen kezelhető

MICO O2 SRC
Product type: Safety half shoes
CE: EN ISO 20344, EN ISO 20347
Size: 35-48

Color:

Discription:

upper: Microfiber
outsole’s material: PU/PU
outsole’s feature: Antistatic/ Oil resistant/ Non-slip
toecap: Steel
midsole: Steel
insole’s material: EVA foam insole
insole’s feature: Soft EVA foam insole with air ducts,
 comfortable
lining: Breathable sandwich lining

Features:

Lightweight, metal-free, suitable for many work area,
 user-friendly
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MANILA O1/S1P SRC
Termék típusa: Biztonsági / Védőszandál
Tanúsítvány:  EN ISO 20344; EN ISO 20345
 EN ISO 20347
Méret:  01 36-48;   S1P: 35-50

Szín:

Termékleírás:

felsőrész: Hasított dombornyomott marhabőr
külső talp anyaga: PU/PU
külső talp tulajdonságai: Antisztatikus / Olajálló /
 Csúszásbiztos

orrmerevítő: S1P - Acél
 O1 -

középtalp: S1P - Acél
 O1 -

talpbetét: EVA hab textilborítással
talpbetét tulajdonságai: Higiéniai talpbetét
bélés: Szellőző szendvics bélés

Tulajdonságok:
Strapabíró, egyszerűen tisztítható, EXTRA PU orrborítással ellátott, 
szellőző, klasszikus stílusú védőszandál.

MANILA O1/S1P SRC
Product type: Safety Sandal
CE: EN ISO 20344; EN ISO 20345
 EN ISO 20347
Size: 01 36-48;   S1P: 35-50

Color:

Discription:

upper: Split embossed cow leather
outsole’s material: PU/PU
outsole’s feature: Antistatic / Oil resistant / 
 Slip resistant

toecap: S1P - Steel
 O1 -

midsole: S1P - Steel
 O1 -

insole’s material: EVA foam with textil cover
insole’s feature: Hygienic insole
lining: Ventilated sandwich lining

Features:
Durable, easy-to-clean, ventilated, classic-style safety sandal 
with EXTRA PU toecap covering.
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DAVOS O1 SRC / DERBY S1P SRC
Termék típusa: Védő / Biztonsági félcipő
Tanúsítvány:  EN ISO 20344; EN ISO 20345
 EN ISO 20347
Méret:  35-50

Szín:

Termékleírás:

felsőrész: Hasított dombornyomott marhabőr
külső talp anyaga: PU/PU
külső talp tulajdonságai: Antisztatikus / Olajálló /
 Csúszásbiztos

orrmerevítő: S1P - Acél
 O1 -

középtalp: S1P - Acél
 O1 -

talpbetét: EVA hab textilborítással
talpbetét tulajdonságai: Higiéniai talpbetét
bélés: Szellőző szendvics bélés

Tulajdonságok:
Strapabíró, egyszerűen tisztítható, EXTRA PU orrborítással ellátott, 
klasszikus stílusú védőlábbeli.

DAVOS O1 SRC / DERBY S1P SRC
Product type: Safety footwear
CE: EN ISO 20344; EN ISO 20345
 EN ISO 20347
Size: 35-50

Color:

Discription:

upper: Split embossed cow leather
outsole’s material: PU/PU
outsole’s feature: Antistatic / Oil resistant / 
 Slip resistant

toecap: S1P - Steel
 O1 -

midsole: S1P - Steel
 O1 -

insole’s material: EVA foam with textil cover
insole’s feature: Hygienic insole
lining: Ventilated sandwich lining

Features:
Durable, easy-to-clean, ventilated, classic-style safety sandal 
with EXTRA PU toecap covering.
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DIJON O1 SRC / NEWMAN S1P SRC
Termék típusa: Védő / Biztonsági bakancs
Tanúsítvány:  EN ISO 20344; EN ISO 20345
 EN ISO 20347
Méret:  35-50

Szín:

Termékleírás:

felsőrész: Hasított dombornyomott marhabőr
külső talp anyaga: PU/PU
külső talp tulajdonságai: Antisztatikus / Olajálló /
 Csúszásbiztos

orrmerevítő: S1P - Acél
 O1 -

középtalp: S1P - Acél
 O1 -

talpbetét: EVA hab textilborítással
talpbetét tulajdonságai: Higiéniai talpbetét
bélés: Szellőző szendvics bélés

Tulajdonságok:
Strapabíró, egyszerűen tisztítható, EXTRA PU orrborítással ellátott, 
klasszikus stílusú védőlábbeli.

DIJON O1 SRC / NEWMAN S1P SRC
Product type: Safety ankle shoes
CE: EN ISO 20344; EN ISO 20345
 EN ISO 20347
Size: 35-50

Color:

Discription:

upper: Split embossed cow leather
outsole’s material: PU/PU
outsole’s feature: Antistatic / Oil resistant / 
 Slip resistant

toecap: S1P - Steel
 O1 -

midsole: S1P - Steel
 O1 -

insole’s material: EVA foam with textil cover
insole’s feature: Hygienic insole
lining: Ventilated sandwich lining

Features:
Durable, easy-to-clean, ventilated, classic-style safety sandal 
with extra EXTRA PU toecap covering.
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FORREST Winter S3 SRC
Termék típusa: Téli biztonsági bakancs
Tanúsítvány:  EN ISO 20344, EN ISO 20345
Méret:  36-49

Szín:

Termékleírás:

felsőrész: Hasított dombornyomott marhabőr
külső talp anyaga: PU/PU
külső talp tulajdonságai: Antisztatikus/Olajálló/Csúszásbiztos
orrmerevítő: Acél
középtalp: Acél
talpbetét: EVA hab textilborítással
talpbetét tulajdonságai: Higiéniai talpbetét
bélés: Mesterséges szőrmebélés

Tulajdonságok:

Strapabíró, egyszerűen tisztítható, EXTRA PU orrborítással, 
műszőrmebéléssel ellátott, klasszikus stílusú téli bakancs.

FORREST Winter S3 SRC
Product type: Winterized safety boots
CE: EN ISO 20344, EN ISO 20345
Size: 36-49

Color:

Discription:

upper: Split embossed cow leather
outsole’s material: PU/PU
outsole’s feature: Antistatic/ Oil resistant/ Non-slip
toecap: Steel
midsole: Steel
insole’s material: EVA foam with fur cover
insole’s feature: Hygienic insole
lining: Artificial fur lining

Features:

Durable, easy-to-clean, classic-style winter boots with EXTRA PU 
toecap covering and artificial fur lining.
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FORREST low/mid S3 SRC
Termék típusa: Biztonsági félcipő / bakancs
Tanúsítvány:  EN ISO 20344, EN ISO 20345
Méret:  low: 35-50;   mid: 36-48

Szín:

Termékleírás:

felsőrész: Hasított dombornyomott marhabőr
külső talp anyaga: PU/PU
külső talp tulajdonságai: Antisztatikus/Olajálló/Csúszásbiztos
orrmerevítő: Acél
középtalp: Acél
talpbetét: EVA hab textilborítással
talpbetét tulajdonságai: Higiéniai talpbetét
bélés: Szellőző szendvics bélés

Tulajdonságok:

Strapabíró, egyszerűen tisztítható, EXTRA PU orrborítással ellátott, 
vízlepergető, klasszikus stílusú védőlábbeli. 

FORREST low/mid S3 SRC
Product type: Safety ankle / half shoes
CE: EN ISO 20344, EN ISO 20345
Size: low: 35-50;   mid: 36-48

Color:

Discription:

upper: Split embossed cow leather
outsole’s material: PU/PU
outsole’s feature: Antistatic/ Oil resistant/ Non-slip
toecap: Steel
midsole: Steel
insole’s material: EVA foam with fur cover
insole’s feature: Hygienic insole
lining: Ventilated sandwich lining

Features:

Durable, easy-to-clean, classic-style safety footwear 
with EXTRA PU toecap covering.

HU GB
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WINTON S3 SRC
Termék típusa: Biztonsági bakancs
Tanúsítvány:  EN ISO 20344, EN ISO 20345
Méret:  39-48

Szín:

Termékleírás:

felsőrész: Hasított dombornyomott marhabőr
külső talp anyaga: PU/PU
külső talp tulajdonságai: Antisztatikus/Olajálló/Csúszásbiztos
orrmerevítő: Acél
középtalp: Acél
talpbetét: EVA hab textilborítással
talpbetét tulajdonságai: Higiéniai talpbetét
bélés: Szellőző szendvics bélés

Tulajdonságok:

Strapabíró, egyszerűen tisztítható, EXTRA PU orrborítással ellátott, 
vízlepergető, klasszikus stílusú védőlábbeli.

WINTON S3 SRC
Product type: Safety boots
CE: EN ISO 20344, EN ISO 20345
Size: 39-48

Color:

Discription:

upper: Split embossed cow leather
outsole’s material: PU/PU
outsole’s feature: Antistatic/ Oil resistant/ Non-slip
toecap: Steel
midsole: Steel
insole’s material: EVA foam with textile cover
insole’s feature: Hygienic insole
lining: Ventilated sandwich lining

Features:

Durable, easy-to-clean, classic-style protective footwear 
with extra EXTRA PU toecap covering.

HU GB
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RINDAL
Termék típusa: EVA hab csizma
Tanúsítvány:  89/686/EWG
Méret:  39-50

Szín:

Termékleírás:

alapanyag: EVA hab
külső talp tulajdonságai: Csúszásbiztos, energiaelnyelő,
 rugalmas
bélés: Kivehető és mosható bélés

Tulajdonságok:

Extra könnyű, vízálló, kiváló hőszigetelő képesség 
-30°C -ig, bélés nélkül is használható, könnyen tisztítható

RINDAL
Product type: EVA foam boots
CE: 89/686/EWG
Size: 39-50

Color:

Discription:

raw material: EVA foam
outsole’s feature: slip resistance, energy absorption,
 flexible
lining: Removable and washable lining

Features:

Extra light, waterproof, excellent thermal insulation ability 
till -30 °C, can be used without lining too, easy to clean.

HU GB
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MELDAL
Termék típusa: EVA hab csizma
Tanúsítvány:  89/686/EWG
Méret:  41-48

Szín:

Termékleírás:

alapanyag: EVA hab
külső talp tulajdonságai: Csúszásbiztos, energiaelnyelő,
 rugalmas
bélés: Kivehető és mosható bélés

Tulajdonságok:

Extra könnyű, kiváló hőszigetelő képességgel 
-30°C -ig, könnyen tisztítható, bélés nélkül is kényelmes viselet 

MELDAL
Product type: EVA foam boots
CE: 89/686/EWG
Size: 41-48

Color:

Discription:

raw material: EVA foam
outsole’s feature: slip resistance, energy absorption,
 flexible
lining: Removable and washable lining

Features:

Extra light, excellent thermal insulation ability 
till -30°C, easy to clean, can be used without lining too.

HU GB
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DAVID O4 SRA
Termék típusa: PVC csizma
Tanúsítvány:  EN ISO 20344, EN ISO 20347
Méret:  37-47

Szín:

CSIZMABÉLÉS
Termék típusa: Csizmabélés
Méret:  37-47

HU

GB

HU

GB

Termékleírás:
felsőrész: PVC
külső talp anyaga: PVC
külső talp tulajdonságai: Antisztatikua / Olajálló / Csúszásbiztos
bélés: Textil

Tulajdonságok:
Strapabíró, vízálló munkacsizma, állítható szármagassággal.

Tulajdonságok:
Műszőrmés meleg csizmabélés, állítható szárbőséggel és 
visszahajtható gallérral.

DAVID O4 SRA
Product type: PVC  boots
CE: EN ISO 20344, EN ISO 20347
Size: 37-47

Color:

BOOT LINING
Product type: Boot lining
Size: 37-47

Discription:
upper: PVC
outsole’s material: PVC
outsole’s feature: Antistatic / Oil resistant / Non-slip
lining: Textil

Features:
Durable, waterproof PVC boots, with adjustable stem length.

Features:
Artificial fur warm boot lining with adjustable stem width
and fold-back collar.
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GOLIAT S5 SRA
Termék típusa: Biztonsági PVC csizma
Tanúsítvány:  EN ISO 20344, EN ISO 20345
Méret:  37-47

Szín:

Termékleírás:

alapanyaga: PVC
külső talp tulajdonságai: Antisztatikua / Olajálló / Csúszásbiztos
orrmerevítő: Acél
középtalp: Acél
bélés: Textil

Tulajdonságok:

Strapabíró, vízálló, állítható szármagasság, megerősített orr
és sarok.

GOLIAT S5 SRA
Product type: PVC safety boots
CE: EN ISO 20344, EN ISO 20345
Size: 37-47

Color:

Discription:

raw material: PVC
outsole’s feature: Antistatic / Oil resistant / Non-slip
toecap: Steel
midsole: Steel
lining: Textil

Features:

Durable, waterproof, adjustable stem length, reinforced nose 
and heel part.

HU GB
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AIR
Termék típusa: Lélegző talpbetét
Méret:  37-39;   40-42;   43-45;   46-48
Anyag: EVA hab, textil

Szín:

Tulajdonságok:

•  higiénikus
•  légcsatornákkal szellőztet
•  energiaelnyelő rácsszerkezet
•  helyes lépésmederben tart
•  textil borítás
•  méretezhető
•  boltív támasz
•  pihe könnyű

AIR
Product type: Breathing insole
Size: 37-39;   40-42;   43-45;   46-48
Material: EVA foam, textile

Color:

Features:

•  hygienic
•  ventilates with air ducts
•  energy absorbing lattice structure
•  keep you in the right step bed
•  textile cover
•  scalable
•  arch support
•  air weight

HU GB
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YODA
Termék típusa: Reflexiós talpbetét
Méret:  35-36;   37-38;   39-40;   41-42; 
 43-44;   45-46
Anyag: Memória hab, PU hab, 
 finom szövet

Szín:

Tulajdonságok:

•  egyedi kialakítású rétegezés
•  szellőző és higiénikus
•  akupresszúrás talpkialakítás
•  memóriahab az egész napos kényelemért
•  finom szövet fedőréteg
•  rugalmas
•  méretezhető

YODA
Product type: Reflexive insole
Size: 35-36;   37-38;   39-40;   41-42;
 43-44;   45-46
Material: Memory foam, PU foam,
 fine fabric

Color:

Features:

•  unique designed layering
•  ventilated and hygienic
•  acupressure sole design
•  memory foam for all-day comfort
•  fine fabric top layer
•  flexible
•  scalable

HU GB
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KIMETTO
Termék típusa: Talpbetét
Méret:  37-39;   40-42;   43-45;   46-48
Anyag: PU hab, finom szövet

Szín:

COMPLEX
Termék típusa: Talpbetét
Méret:  36-46
Anyag: EVA hab, latex, gélpárna

Szín:

Tulajdonságok:
•  puha PU hab
•  ütéselnyelő sarok kialakítás
•  kiválóan szellőző
•  pamutos szövet felső borítás
•  méretre vágható
•  formatartó

Tulajdonságok:
•  anatómiai szempontoknak 
    megfelelő sokfunkciós kialakítású
•  szellőző és higiénikus
•  helyes lépésmederben tart
•  ütéselnyelő sarok

•  boltív támasz
•  pehelykönnyű
•  alápárnázott talp
•  hexagon rácsos sarokpárna

•  arch support
•  lightweight
•  padded sole
•  hexagon lattice pillow 
    on heel part

Features:
•  soft PU foam
•  shock absorbing heel
•  excellent ventilation
•  cotton fabric top cover
•  scalable
•  form-retaining

Features:
•  multifunctional design that meets 
    anatomical aspects
•  ventilated and hygienic
•  keep you in the right step bed
•  shock absorber heel

KIMETTO
Product type: Insole
Size:  37-39;   40-42;   43-45;   46-48
Material: PU foam

Colour:

COMPLEX
Product type: Insole
Size:  36-46
Material: EVA foam, latex, gel pad

Colour:

HU

HU

GB

GB
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•  boltív támasz
•  pehelykönnyű
•  alápárnázott talp
•  hexagon rácsos sarokpárna

•  arch support
•  lightweight
•  padded sole
•  hexagon lattice pillow 
    on heel part

IKENAKA
Termék típusa: Talpbetét
Méret:  36-38;   39-41;   42-44;   45-47
Anyag: PU hab

Szín:

BIKILA
Termék típusa: Talpbetét
Méret:  36-48
Anyag: PU hab, TPU, gélpárna, finom szövet

Szín:

Tulajdonságok:
•  puha PU hab alap
•  memóriahabos réteg
•  speciális rugózó sarok

Tulajdonságok:
•  gélpárnás ütődéselnyelő sarok
•  boltív támasz
•  kiválóan szellőző
•  pamutos szövet felső borítás
•  extrém kényelmes

•  boltív támasz
•  pamutos szövet felső borítás
•  méretre vágható

•  cotton fabric coverer
•  scalable

Features:
•  soft PU foam base
•  memory foam layer
•  special springy heel part
•  arch support

Features:
•  gel cushion shock absorbing heel
•  arch support
•  excellent ventilation
•  cotton fabric top cover
•  extremely comfortable

IKENAKA
Product type: Insole
Size:  36-38;   39-41;   42-44;   45-47
Material: PU foam

Colour:

BIKILA
Product type: Insole
Size:  36-48
Material: PU foam, TPU, gel pad, fine fabric

Colour:

HU

HU

GB

GB
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GLADIATOR 01
Termék típusa: Zokni
Méret:  38-40;   41-43;   44-46;   47-49
Anyag: 87% pamut, 4% poliamid, 9% elasztán

Szín:

GLADIATOR 03
Termék típusa: Zokni
Méret:  38-40;   41-43;   44-46;   47-49
Anyag: 80% pamut, 15% poliamid, 5% elasztán

Szín:

Tulajdonságok:
•  erősített orr - és sarokrész
•  kiváló kopásállóság
•  lazán gumírozott szár
•  varrásmentes
•  frottír belsőtalp
•  ergonómikus kialakítás

Tulajdonságok:
•  erősített orr - és sarokrész
•  kiváló kopásállóság
•  gumírozott szár
•  varrásmentes
•  vastag, frottír belsőtalp
•  téli viselet

Features:
•  nose and heel reinforcement
•  excellent abrasion resistance
•  loosely rubberized shaft
•  seamless
•  terry insole
•  ergonomic design

Features:
•  nose and heel reinforcement
•  excellent abrasion resistance
•  loosely rubberized shaft
•  seamless
•  thick, terry sole
•  winter wear

GLADIATOR 01
Product type: Socks
Size:  38-40;   41-43;   44-46;   47-49
Material: 87% cotton, 4% polyamide, 9% elastan

Colour:

GLADIATOR 03
Product type: Socks
Size:  38-40;   41-43;   44-46;   47-49
Material: 80% cotton, 15% polyamide, 5% elastan

Colour:

HU

HU

GB

GB
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HUNTER 1
Termék típusa: Zokni
Méret:  41-43;   44-46
Anyag: 86% pamut, 8% poliamid, 6% elasztán

Szín:

ZOKNI
Termék típusa: Zokni 
Méret:  39-42;   43-47;   48-50
Anyag: 82% pamut, 15% poliamid, 3% elasztán

Szín: Vegyes

Tulajdonságok:
•  pamutgazdag
•  kiváló kopásállóság
•  lazán gumírozott szár
•  varrásmentes
•  ergonómikus kialakítás

Tulajdonságok:
•  kiváló kopásállóság
•  kényelmes
•  szellőző

Features:
•  rich in cotton
•  excellent abrasion resistance
•  loosely rubberized shaft
•  seamless
•  ergonomic design

Features:
•  excellent abrasion resistance
•  comfortable
•  breathable

HUNTER 1
Product type: Socks
Size:  41-43;   44-46
Material: 86% cotton, 8% polyamide, 6% elastan

Colour:

SOCKS
Product type: Socks
Size:  39-42;   43-47;   48-50
Material: 82% cotton, 15% polyamide, 3% elastan

Colour: Mixed

HU

HU

GB

GB



ruha/garment: NOVA RF SS+BP (39-41.o.),
kesztyű/glove: PU FLUO-Y (125.o.) 

QUALITY IN  LABOR                   PROTECTION
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1X HASZNÁLATOS 
DISPOSABLE TEXTIL / TEXTILE BŐR / LEATHER

VEGYSZERÁLLÓ / 
CHEMICAL 

RESISTANT

HIDEG ELLEN / 
AGAINST COLD

HŐ ELLEN / 
AGAINST HEAT

HU Gumi, nitril, 
neoprame vagy latex 
alapanyagból az enyhén 
irritáló anyagokkal 
szemben.

GB Made of rubber, 
nitrile or latex material 
against mildly irritating 
substances.

HU Kötéssel vagy 
hurkolással készül, hőtől 
vagy hidegtől
véd és csúszásbiztos 
fogást is biztosíthat.

GB It is made by knitting 
or looping, assure heat 
or cold protection and 
can non-slip grip too.

HU Véd a durva 
felületek által okozott 
sérülésektől. Ideális 
rakodási munkákhoz.

GB Protects against 
damage caused by 
rough surfaces. Ideal for 
loading work. 

HU Gumi vagy PVC 
alapanyaggal biztosít 
védelmet korrozív 
anyagok, olajok és 
egyéb vegyszerekkel 
szemben. 

GB With rubber or PVC 
raw material provides 
protection against 
corrosive substances, 
oils and other 
chemicals.

HU Thermo, hőtartó 
béléssel ellátott 
kesztyűk. 

GB Gloves equipped 
with a thermo, heat-
retaining lining.

HU Szigetelő réteggel 
ellátott kesztyűk, melyek 
akár közvetlen forró 
anyagoktól is védenek

GB Gloves with an 
insulating layer that can 
protect even from direct 
hot substances

PAMUT /
COTTON

POLIÉSZTER / 
POLYESTER

NYLON / 
NYLON

AKRIL /
ACRYLIC PARA-ARAMID HPPE ÜVEGSZÁL /

GLASS FIBER
BŐR / 

LEATHER 

HU kényelmes, 
lélegző  

GB comfort- and 
breathable

HU tartósság, 
mosható 

GB durability, 
washable

HU Rugalmas, 
vékony 

GB lexible, thin

HU Szigetelés, 
melegen tartás 

GB insulation, 
heat retaining 

HU vágásbiztos, 
erős, hőállóság 

GB cut resistance, 
strong, heat 
resistance

HU Magas szintű 
vágásbiztosság,  
kopásálló

GB High level 
cut and abrasion 
resistance

HU 
vágásbiztosság 
kopás állóság

GB cut and 
abrasion 
resistance

HU tartós, 
természetes 
érzet, jó tapadás 

GB durable, 
natural feeling, 
good grip

KÉZVÉDELEM / HAND PROTECTION

HU Az alábbiakban bemutatjuk az alkalmazott anyagokat és a kapcsolódó teljesítménytényezőket, így segítve a döntésben, mely munkavégzéshez. 
mely kesztyű nyújtja a legmegfelelőbb védelmet.
GB Below, we present the materials used and the related performance factors, thus helping you to decide which glove provides the most suitable 
protection for which work.

 KESZTYŰ TÍPUSOK / GLOVE TYPES

BÉLÉSEK ANYAGA / LINING’S MATERIAL

BEVONAT ANYAGA / COATING’S MATERIAL

NEOPRÉN / 
NEOPRENE

NITRIL /NITRILE
PU LATEX PVC TPUNITRIL /

NITRILE
HOMOKKAL / 
WITH SANDY

MIKRO HAB / 
MICROFOAM HAB / FOAM

HU Száraz, 
nedves és 
olajos tapadás 
GB dry/wet and 
oily adhesion

HU magas 
kopásállóság, 
mechanikai 
védelem, 
tapadás
GB high 
abrasion 
resistance, 
mechanical 
protection, 
adhesion

HU nedves/
száraz tapadás, 
kopásállóság. 
GB wet/dry 
adhesion, 
abrasion 
resistance.

HU mozgássza-
badság és
érintési 
érzékenység 
GB freedom of 
movement and
touch sensi-
tivity

HU Olajos és 
nedves
tapadás 
GB wet oily 
adhesion,

HU Jó 
kopásállóság
Száraz tapadás       
GB good 
abrasian 
resistance, dry 
adhsesion

HU rugalmas, 
Száraz/nedves
tapadás 
GB flexible, 
wet/dry 
adhesion

HU Jó 
kopásállóság.
Száraz, nedves 
és
olajos tapadás 
GB durable, 
high grip level

HU  mechanikai 
védelem
GB mechanical 
protection

A KATALÓGUS 2022.09.01-TŐL 2023.08.31-IG ÉL. 
NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK.
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KÖTÖTT / KNITTED BIZTONSÁGI / SAFETY GUMÍROZOTT / 
RUBBERIZED

GUMÍROZOTT 
TÉPŐZÁRAS /

 RUBBERIZED & 
VELCRO

CSIPKÉZETT / 
JAGGY

HOSSZÚ-SZÁRÚ /
LONG-STEMMED 

HU  jól körbezárja a 
csuklót megakadályozva 
a szennyeződések 
bejutását 

GB it seals the wrist 
well, preventing dirt 
from entering

HU keményített, így 
további csukló és artéria 
védelmet biztosít

GB starched, so 
additional wrist and 
artery protection

HU  Könnyen felvehető, 
csuklóra simul 

GB it is easy to put on 
and fits on the wrist

HU állítható bőséggel 
egyedi komfortot ad, 
tökéletesen körbezár. 

GB with adjustable 
width can assure unique 
comfort and perfect 
close 

HU  Hagyományos 
eldolgozás, egyszerű le- 
és felvenni  

GB traditional solution, 
easy to take on/off

HU védi az alkart is, min. 
10cm plusz  hossz 

GB also protects the 
forearm, min. 10 cm plus 
length

MADZSETTA TÍPUS / CUFF TYPE

MÉRETVÁLASZTÁSI SEGÉDLET /
SIZE SELECTION AID  

MANDZSETTA SZÍNKÓDOK/CUFF COLOR CODES

HU Az Európai méretezés az EN 420 szabvány szerint történik. Színkódokkal jelöljük a mandzsetták eldolgozásában
GB Sizing is done according to the EN420 standard. This is with colors are marked on the gloves binding at cuff part.

5        6        7        8        9       10       11       12        13 

XXS
5

XS
6

S
7

M
8

L
9

XL
10

XXL
11

XXXL
12

XXXXL
13

HU Helyezze a tenyerét a 
diagramra. A jobb oldalon 
jelöljük a megfelelő 
méretet.

GB Place your hand on the 
diagram, and right side you 
will see the optimal sizes  
for you.
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Általános követelmények EN ISO 21420:2020 
HU Itt a kesztyű alapvető formai kialakítása, méretezése, vízgőzáteresztése és –elnyelése, elektrosztatikus tulajdonsága és az emberi szervezetre való ártalmatlansága 
kerül megvizsgálásra. Az „X” –szel jelölt védelmi szint azt jelenti,hogy az adott kesztyű vagy nem tudja teljesíteni a legalacsonyabb követelményt, vagy nem volt 
tesztelve.

GB Here, the glove's elementary shape, dimensions, water vapor transmission and absorption, electrostatic properties and the harmlessness to the human body are 
examined. The protection level marked with an "X" means that the given glove either cannot meet the lowest requirement or has not been tested.

CE Foodsafe
HU Az élelmiszerekkel érintkező anyagokkal szemben támasztott alapkövetelményeket a EC1935/2004 rendelet tartalmazza. 
GB The basic requirements for substances in contact with food are contained in the EC1935/2004 regulation.

Mechanikai hatásokkal szembeni védelem/ Protection agains mechanical effects EN 388:2016

Ütésállóság / Impact resistance
Ütésálló tulajdonságok 5J-ig, 
szintek / levels: P

Olvadt fém jelentős fröccsenéssel szemben / 
Against significant molten metal spatter 
szintek / levels:1-4

Olvadt fém kisebb fröccsenéssel szemben / 
Against slittle molten metal spatter 
szintek / levels:1-4

Sugárzó hővel szemben / Against radiant heat
szintek / levels:1-4

Konvektív hővel szemben / Against convective heat
szintek / levels:1-4

Gyúlékonysággal szembeni ellenállás /
Resistance to flammability
szintek / levels:1-4

Kontakt hővel szembeni ellenállás 15 másodpercig /
Against convective heat till 15 sec
szintek / levels:1-4

Vágással szembeni ellenállás / CUT resistance 
TDM vágási vizsgálat egyenes pengével
szintek / levels: A/B/C/D/E/F

Vágással szembeni ellenállás / CUT resistance 
szintek / levels: 1-5

Kopásállóság / Abrasion resistance
szintek / levels: 1-4

Szúrással szembeni ellenállás / Puncture resistance 
szintek / levels: 1-4

3

3

X

C

4

2

2

2

3

3

3

4

Továbbszakító erő / Tensile strength
szintek / levels: 1-4

EN 388
2016

EN 407

EN388:2016 1-es 
szint

2-es 
szint

3-as 
szint

4-es 
szint

5-ös 
szint

Kopásállóság / Abrasian resistance (ciklus/circle) 100 500 2000 8000 -

Penge vágással szembeni ellenállás / 
Blade cut resistance (index) 1.2 2.5 5 10 20

Továbbszakító erő / Tensile strength (N) 10 25 50 75 -

Átszúrás elleni védelem / Puncture resistance(N) 20 60 100 150 -

EN ISO 13997:1999 TDM Szint A Szint B Szint C Szint D Szint E Szint F

Vágásálló vizsgálati szintek / 
Cut resistance levels 2 5 10 15 22 30

HU Kontakt hővel szembeni ellenállás 15 másodpercig:
GB Resistance to contact heat for 15 seconds:

Termikus védelem / Thermal protection EN407:2004
HU Ez a szabvány az alábbi típusú hőhatásokkal szembeni ellenálló képességet mutatja meg. GB It shows the resistance to the following types of heats.

TELJESÍTMÉNYSZINT / 
PERFORMANCE LEVEL

KONTAKT 
HŐMÉRSÉKLET (°C) /

CONTACT HEAT

IDŐKERET / 
TIME FRAME 

1 100°C ≥15s

2 250°C ≥15s

3 350°C ≥15s

4 500°C ≥15s

3 2 4 3 C X

2 3 3 2 3 4

Vízzáróság / Water tightness
szintek / levels:0-1

Kontakt hideggel szembeni ellenállás / Protection against CONTACT cold
szintek / levels:1-4

Konvekciós hideggel szembeni ellenállás / Protection against CONVECTION cold
szintek / levels:1-4

HIDEG elleni védelem / COLD protection
HU -50 fokig vizsgálják a szigetelő és a hővezető képességet. GB The insulation and thermal conductivity are tested up to -50 degrees.

1

2

2

EN 511

1  2  2

Hegesztő védőkesztyű / Welding safety glove  EN 12477: 2001 
HU Fém megmunkálási folyamatok (hegesztés, vágás és egyéb) 
során nyújtott védelmet mutatja ki.
Fizikai képességeik alapján 2 féle létezik:
"A"  Magas védelem, de alacsonyabb fogásbiztosság
"B" Alacsony védelem, de jobb fogásbiztosság

EN 12477
GB It shows protection during metal working processes 
(welding, cutting and others).
Based on their physical abilities, there are 2 types:
"A"  High protection, but lower grip safety
"B" Low protection, but better grip safety
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Cut

114

Jack

117

Heavy

123

Twaron arm

127

Brick

132

LASAV

136

GOVE-B

139

Worker

115

SNS

119

Oil full

124

PAPA

129

COT 3

133

LASARC

137

COW DOUBLE

141

5

113

Job

117

Line

122

Twaron

127

COPE 2 thin

131

LUKE

135

GOVE-R

139

Grey

114

Shield

118

N-34Y

123

Mupet

128

COPE 4 PVC

132

LASAV-W

136

BUFF

140

SWD thin

113

Handy

116

Mechanic

121

PU Flower / PU Terrain

126

COPE 2

131

NEON

135

GOAT

138

CANVAS

142

SWF

112

Comfort

116

SNS-D

120

Fluo-Y/Devil/Smoky/Prince

125

COMBO

130

COT 2 premium

134

GORUC

138

COWBOY

142

FL Blue

115

SNS-2

119

Big

124

PAPA-D

129

COT 2

133

LACOV

137

COW-A

141
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SWF
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(4443F)
Méret:  7-11

Szín:

VÁGÁSBIZTOS / CUT RESISTANT

Termékleírás:

alap: Magas minőségű polietilén acélszállal
mártás: Poliuretán
mandzsetta: gumírozott

Tulajdonságok:

rugalmasság;
széles méretszortiment; 
erős kopásállóság; 
kiemelkedő vágásbiztosság

SWF
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(4443F)
Size: 7-11

Color:

Discription:

base: HPPE with steel thread
dipping: Polyurethane
cuff: rubberized

Features:

flexible;  
wide range of sizes; 
high abrasion level; 
outstanding cut resistant

HU GB
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5
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(4444D)
Size: 7-12

Color:

SWD thin
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(2342D)
Méret:  7-11

Szín:

SWD thin
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(2342D)
Size: 7-11

Color:

5
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(4444D)
Méret:  7-12

Szín:

Termékleírás:
alap: Magas minőségű polietilén, 
 acélszálas megerősítéssel
mártás: Poliuretán
mandzsetta: gumírozott
Tulajdonságok:
Kényelmes, kopásállóság; jó vágásbiztosság;
extra vékony, szellőző kézfej

Termékleírás:
base: HPPE with steel wire
dipping: Polyurethane
cuff: rubberized
Features:
Good cut resistant, breathable handback, comfortable

Termékleírás:
alap: Magas minőségű polietilén
mártás: nitril
mandzsetta: gumírozott
Tulajdonságok:
többszöri felhasználás; széles méretszortiment;
jó kopásállóság; „D” vágásbiztosság, rugalmas

Discription:
base: HPPE
dipping: nitrile
cuff rubberized
Features:
flexible; good ventillation;  wide range of sizes; 
good abrasion resistance level; level "D" cut resistant

HU

HU

GB

GB

VÁGÁSBIZTOS / CUT RESISTANT



114

KESZTYŰ  /  GLOVE

Cut
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(4443DX)
Size: 6-12

Color:

Grey
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(4X43BX)
Size: 7-10

Color:

Cut
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(4443DX)
Méret:  6-12

Szín:

Grey
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(4X43BX)
Méret:  7-10

Szín:

Termékleírás:
alap: Magas minőségű polietilén
mártás: Poliuretán
mandzsetta: gumírozott
Tulajdonságok:
tisztítható; többszöri felhasználás; nem szöszöl; jó tapintás; 
széles méretszortiment; jó kopásállóság.

Termékleírás:
alap: Magas minőségű polietilén
mártás: Poliuretán
mandzsetta: gumírozott
Tulajdonságok:
kiváló szellőzés; széles méretszortiment; jó kopásállóság.

Discription:
base: HPPE with steel
dipping: Polyurethane
cuff: rubberized
Features:
flexible;  washable; good touch sensitivity; wide range of sizes; 
good abrasion resistance level.

Discription:
base: HPPE
dipping: Polyurethane
cuff: rubberized
Features:
flexible; good ventillation; wide range of sizes;
good abrasion resistance level.

HU

HU

GB

GB

VÁGÁSBIZTOS / CUT RESISTANT
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Worker
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(3142AX)
Size: 8-11

Color:

FL Blue
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(2141XX)
Size: 8-11

Color:

Worker
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II; EN388(3142AX)
Méret:  8-11

Szín:

FL Blue
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(2141XX)
Méret:  8-11

Szín:

Termékleírás:
alap: kevertszálas
mártás: latex, érdes felületű
mandzsetta: gumírozott
Tulajdonságok:
többszöri felhasználás; gumírozott mandzsetta; kiválló tapadás; 
lélegző kézfej

Termékleírás:
alap: Poliészter
mártás 1. réteg: (1.) teljesen latex
2. réteg: (2.) tenyér és ujjvégek latex hab
mandzsetta: gumírozott
Tulajdonságok:
többszöri felhasználás; rendkívül strapabíró; gumírozott mandzsetta; 
kiválló tapadás; vízálló 100%-ig; élelmiszeriparba ajánlott

Discription:
base: mixed fiber
dipping: latex, wrinkled
cuff: rubberized
Features:
flexible; knitted cuff; excelent grip; for multiple use, 
breathable handback

Discription:
base: Polyester
dipping 1. layer: fully latex
2. layer: on palm & fingertips latex foam
cuff: rubberized
Features:
flexible; knitted cuff; excelent grip; water resistant 100%;
for multiple use, recommended for food industry.

HU

HU

GB

GB

LATEX MÁRTOTT / LATEX DIPPED
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Discription:
base: mixed fiber
dipping: latex, wrinkled
cuff: rubberized
Features:
flexible; knitted cuff; excelent grip; for multiple use, 
breathable handback

Comfort
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(2121XX)
Size: 8-11

Color:

Handy
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(4121XX)
Size: 7-11

Color:

Comfort
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(2121XX)
Méret:  8-11

Szín:

Handy
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(4121XX)
Méret:  7-11

Szín:

Termékleírás:
alap: PE+ Spamdex
mártás: latex hab, érdesített
mandzsetta: gumírozott
Tulajdonságok:
gumírozott mandzsetta; kiválló tapadás; extra kényelmes, 
2. bőr érzet, lélegző kézhát

Termékleírás:
alap: poliészter
mártás: latex  érdesített
mandzsetta: gumírozott
Tulajdonságok:
gumírozott mandzsetta; kiválló tapadás; 
magas kopásállóság, szellőző kézhát

Discription:
base: PE + Spandex
dipping: latex foam, wrinkled
cuff rubberized
Features:
flexible; knitted cuff; excelent grip; extra comfort, 
2nd skin feeling, breathable hand back

Discription:
base: Polyester
dipping: latex , wrinkled
cuff rubberized
Features:
flexible; rubberised cuff; excelent grip; 
high abrasion resistance, ventilated handback

HU

HU

GB

GB

LATEX MÁRTOTT / LATEX DIPPED
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Job
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(2121XX)
Size: 8-11

Color:

Jack
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(1121XX)
Size: 9-11

Color:

Job
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(2121XX)
Méret:  8-11

Szín:

Jack
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(1121XX)
Méret:  9-11

Szín:

Termékleírás:
alap: Poliészter
mártás: latex hab, érdesített
mandzsetta: gumírozott
Tulajdonságok:
többszöri felhasználás; rugalmasság;
gumírozott mandzsetta; kiválló tapadás; 

Termékleírás:
alap: Poliészter
mártás: latex hab, érdesített
mandzsetta: gumírozott
Tulajdonságok:
gumírozott mandzsetta; kiválló tapadás; 
élelmiszeriparba ajánlott, rugalmas

Discription:
base: Polyester
dipping: latex foam, wrinkled
cuff: rubberized
Features:
flexible; knitted cuff; excelent grip;
for multiple use, rubberized cuff

Discription:
base: Polyester
dipping: latex foam, wrinkled
cuff: rubberized
Features:
flexible; knitted cuff; excelent grip; recommended for food industry

HU

HU

GB

GB

LATEX MÁRTOTT / LATEX DIPPED
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Discription:
base: Polyester
dipping: latex foam, wrinkled
cuff: rubberized
Features:
flexible; knitted cuff; excelent grip;
for multiple use, rubberized cuff

Discription:
base: Polyester
dipping: latex foam, wrinkled
cuff: rubberized
Features:
flexible; knitted cuff; excelent grip; recommended for food industry

Shield
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(3121XX)
Méret:  9-11

Szín:

Termékleírás:

alap: poliészter
mártás: nitril
egyéb:  TPU protektorok
mandzsetta: gumírozott

Tulajdonságok:

jó kopásállóság; 
gumírozott mandzsetta; 
beütődés elleni védelem;
biztos fogásérzet

Shield
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(3121XX)
Size: 9-11

Color:

Discription:

base: Polyester
dipping: nitril
other: TPU protectors
cuff: rubberized

Features:

flexible; 
good abrasion resistance level; 
secure grip feeling;
puncture resistant

HU GB

NITRIL MÁRTOTT / NITRILE DIPPED
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SNS / SNS-2
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(4141XX)
Méret:  7-11

Szín:

Termékleírás:

alap: kevertszálas
mártás: homokos nitril hab
mandzsetta: gumírozott

Tulajdonságok:

kiváló szellőzés;
jó kopásállóság; 
rendkívül strapabíró; 
gumírozott mandzsetta; 
kiválló tapadás; 
könnyű-kényelmes viselet

SNS / SNS-2
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(4141XX)
Size: 7-11

Color:

Discription:

base: mixed fiber
dipping: sandy nitril foam
cuff: rubberized

Features:

flexible; 
high abrasion resistance level;
knitted cuff; 
excelent grip; 
great ventilation;
comfortable

HU GB

NITRIL MÁRTOTT / NITRILE DIPPED
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SNS-D
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(4141XX)
Méret:  7-11

Szín:

Termékleírás:

alap: kevertszálas
mártás: homokos nitril hab
pöttyök: nitril
mandzsetta: gumírozott

Tulajdonságok:

kiváló szellőzés;
jó kopásállóság; 
rendkívül strapabíró; 
gumírozott mandzsetta; 
kiválló tapadás; 
könnyű-kényelmes viselet

SNS-D
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(4141XX)
Size: 7-11

Color:

Discription:

base: mixed fiber
dipping: sandy nitril foam
dotts: nitril
cuff: rubberized

Features:

flexible; 
high abrasion resistance level;
knitted cuff; 
excelent grip; 
great ventilation;
comfortable

HU GB

NITRIL MÁRTOTT / NITRILE DIPPED
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Mechanic
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(4121XX)
Méret:  7-11

Szín:

Termékleírás:

alap: poliészter
mártás: nitril
mandzsetta: gumírozott

Tulajdonságok:

kiváló szellőzés; 
jó kopásállóság; 
gumírozott mandzsetta; 
könnyű-kényelmes mindennapi viselet

Mechanic
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(4121XX)
Size: 7-11

Color:

Discription:

base: polyester
dipping: nitrile
cuff: rubberized

Features:

flexible;
high abrasion resistance level;
rubberised cuff;
comfortable for daily use

HU GB

NITRIL MÁRTOTT / NITRILE DIPPED
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Line
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(3121XX)
Méret:  9-11

Szín:

Termékleírás:

alap: poliészter
mártás: nitril
mandzsetta: gumírozott

Tulajdonságok:

kiváló szellőzés;  
jó kopásállóság; 
rendkívül strapabíró;
gumírozott mandzsetta; 
bordázott textúra

Line
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(3121XX)
Size: 9-11

Color:

Discription:

base: Polyester
dipping: nitrile
cuff: rubberized

Features:

flexible; 
high abrasion resistance level; 
rubberised cuff; 
exellent ventilation;
ribbed texture

HU GB

NITRIL MÁRTOTT / NITRILE DIPPED
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Heavy
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(4221X)
Size: 8-11

Color:

N-34Y
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(4121XX)
Size: 7-11

Color:

Heavy
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(4221X)
Méret:  8-11

Szín:

N-34Y
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(4121XX)
Méret:  7-11

Szín:

Termékleírás:
alap: 100% pamut
mártás: nitril mártás ökölcsontig
mandzsetta: gumírozott kötött
Tulajdonságok:
többszöri felhasználás; széles méretszortiment; jó kopásállóság; olajálló

Termékleírás:
alap: cotton
mártás: nitril
mandzsetta: gumírozott
Tulajdonságok:
jó kopásállóság; kiválló tapadás,
többszöri felhasználásra, olajálló, strapabíró

Discription:
base: 100% cotton
dipping: nitrile dipping till fistbone
cuff: rubberized knitted
Features:
flexible; wide range of sizes; high abrasion resistance level; 
oil resistant, for multiple use

Discription:
base: cotton
dipping: nitrile till 3/4
cuff rubberized knitted
Features:
high abrasion resistance level; excelent grip,
for multiple use, oil resistand, durable

HU

HU

GB

GB

NITRIL MÁRTOTT / NITRILE DIPPED
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Discription:
base: 100% cotton
dipping: nitrile dipping till fistbone
cuff: rubberized knitted
Features:
flexible; wide range of sizes; high abrasion resistance level; 
oil resistant, for multiple use

Discription:
base: cotton
dipping: nitrile till 3/4
cuff rubberized knitted
Features:
high abrasion resistance level; excelent grip,
for multiple use, oil resistand, durable

Oil full
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(4221X)
Size: 10

Color:

Big
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(4221X)
Size: 10

Color:

Oil full
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(4221X)
Méret:  10

Szín:

Big
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(4221X)
Méret:  10

Szín:

Termékleírás:
alap: 100% pamut
mártás: dupla nitril, csuklóig
mandzsetta: gumírozott, kötött
Tulajdonságok:
 jó kopásállóság; olajálló; rendkívül strapabíró; 
duplán és teljesen mártott, vízálló

Termékleírás:
alap: 100% pamut
mártás: dupla nitril teljesen
mandzsetta: merevített
Tulajdonságok:
többszöri felhasználás;  kiválló kopásállóság; olajálló; 
rendkívül strapabíró; vízálló, duplán mártott

Discription:
base: 100% cotton
dipping: double nitrile till wrist
cuff: rubberized
Features:
high abrasion resistance level; oil resistant; double and fully dipped; 
water resistant; heavy duty glove; knitted cuff

Discription:
base: 100% cotton
dipping: double nitrile full
cuff: stiffened
Features:
excellent abrasion resistance level; oil resistant; double dipped; 
water resistant; heavy duty glove

HU

HU

GB

GB

NITRIL MÁRTOTT / NITRILE DIPPED
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Devil / Smoky / Prince / Fluo-Y
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(3121XX)
Méret:  6-12

Szín:

Termékleírás:

alap: poliészter alapanyagú kesztyű 
mártás: PU
mandzsetta: gumírozott
kiszerelés: 1 pár/tasak

Tulajdonságok:

kiváló szellőzés; 
széles méretszortiment; 
jó kopásállóság, 
mindennapi használatra

Devil / Smoky / Prince / Fluo-Y
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(3121XX)
Size: 6-12

Color:

Discription:

base: polyester  glove
dipping: PU
cuff: rubberized
packing: 1 pair/polybag

Features:

flexible; 
good ventillation;  
wide range of sizes; 
good abrasion resistance level; 
for daily use

HU GB

POLIURETÁN MÁRTOTT / PU DIPPED
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PU Flower / PU Terrain
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(3121XX)
Méret:  7-10

Szín:

Termékleírás:

alap: poliészter alapanyagú kesztyű 
mártás: PU
mandzsetta: gumírozott
kiszerelés: 1 pár/tasak

Tulajdonságok:

kiváló szellőzés; 
széles méretszortiment;
jó kopásállóság;
kertészkedéshez ajánlott

PU Flower / PU Terrain
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(3121XX)
Size: 7-10

Color:

Discription:

base: polyester  glove
dipping: PU
cuff: rubberized
packing: 1 pair/polybag

Features:

flexible; 
good ventillation; 
wide range of sizes;
good abrasion resistance level;
recommended for gardening

HU GB

POLIURETÁN MÁRTOTT / PU DIPPED
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Twaron
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(254XD); EN407(4243XX)
Size: 8-10

Color:

Twaron arm
Product type: Forearm protector
CE: CAT II., EN388(154XC); EN407(X1XXXX)
Size: 36cm & 42 cm

Color:

Twaron
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(254XD); 
 EN 407(4243XX)
Méret:  8-10

Szín:

Twaron arm
Termék típusa: Alkarvédő
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(154XC); 
 EN 407(X1XXXX)
Méret:  36cm & 42cm

Szín:

Termékleírás:
alap: 100% twaron (para-aramid)
bélés: 100% pamut
mandzsetta: gumírozott, kötött
Tulajdonságok:
nem szöszöl; magas vágásbiztosság, kiváló hővédelem

Termékleírás:
alapanyag: 100% twaron (para-aramid)
Tulajdonságok:
többszöri felhasználás;   magas vágásbiztosság,
alkarvédelem, rugalmasság, szellőzés

Discription:
base: 100% twaron (para-aramid)
lining: 100% cotton
cuff rubberized, knitted
Features:
non-fluffy;  high cut resistance; excelent heat protection

Discription:
raw material: 100% twaron (para-aramid)
Features:
flexible; good ventillation;  high cut resistance;
forearm protection, for multiple use
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Discription:
base: 100% twaron (para-aramid)
lining: 100% cotton
cuff rubberized, knitted
Features:
non-fluffy;  high cut resistance; excelent heat protection

Mupet
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II.,  EN388(XX4XC);
 EN407(4244XX)
Méret:  8 & 10

Szín:

Termékleírás:

alap: Kevlár, Pamut, Poliészter, Preox

Tulajdonságok:

hőálló; 
kevlárszálas erősítéssel, 
jó vágásbiztosság;
strapabíró, alkarvédelem

Mupet
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(XX4XC);
 EN407(4244XX)
Size: 8 & 10

Color:

Discription:

base: Kevlar, cotton, polyester, preox

Features:

kevlar thread;
heat resistant;
cut porection;
durable, forearm protection
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PAPA
Product type: safety glove
CE: CAT I.
Size: 7-10

Color:

PAPA-D
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(214XXX)
Size: 7-10

Color:

PAPA
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória I.
Méret:  7-10

Szín:

PAPA-D
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(214XXX)
Méret:  7-10

Szín:

Termékleírás:
alap: 100% poliamid
mandzsetta: gumírozott
Tulajdonságok:
többszöri felhasználás; nem szöszöl;
kényelmes, mosható, szellőzik

Termékleírás:
alap: 100% poliamid
pöttyök: PVC
mandzsetta: gumírozott kötött
Tulajdonságok:
többszöri felhasználás; nem szöszöl; 
jó tapadás; biztos fogás

Discription:
base: 100% poliamid
cuff rubberized
Features:
flexible; good ventillation, washable,
comfortable, non-fluffy

Discription:
base: 100% poliamid
dotts: PVC
cuff: rubberized knitted
Features:
good ventillation; good grip, for multiple use, 
non-fluffy, comfortable

HU

HU

GB

GB

CÉRNA KESZTYŰK / THREAD GLOVES



130

KESZTYŰ  /  GLOVE

Discription:
base: 100% poliamid
cuff rubberized
Features:
flexible; good ventillation, washable,
comfortable, non-fluffy

Discription:
base: 100% poliamid
dotts: PVC
cuff: rubberized knitted
Features:
good ventillation; good grip, for multiple use, 
non-fluffy, comfortable

COMBO
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN 3088(114XXX);
 EN407(X1XXXX)
Méret:  8-10

Szín:

Termékleírás:

alap: 100% Pamut 
mandzsetta: gumírozott kötött

Tulajdonságok:

kiváló szellőzés;
tisztítható;
többszöri felhasználás; 
nem szöszöl; 
jó tapintás;
hővédelem;
varrásmentes

COMBO
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(114XX); 
 EN407(X1XXXX)
Size: 8-10

Color:

Discription:

base: 100% Cotton
cuff: rubberized knitted

Features:

flexible; 
good ventillation; 
washable; 
good touch perception,
heat protection;
for multiple use;
seamless
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COPE 2
Product type: safety glove
CE: CAT I.
Size: 8 & 10

Color:

COPE 2 thin
Product type: safety glove
CE: CAT I.
Size: 7-11

Color:

COPE 2
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória I.
Méret:  8 & 10

Szín:

COPE 2 thin
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória I.
Méret:  7-11

Szín:

Termékleírás:
alap: Kevertszálas
mandzsetta: gumírozott kötött
Tulajdonságok:
kiváló szellőzés; tisztítható; többszöri felhasználás;
nem szöszöl; jó tapintás, dupla szálas, varrásmentes

Termékleírás:
alap: Kevertszálas
mandzsetta: kötött
Tulajdonságok:
kiváló szellőzés; tisztítható; nem szöszöl; 2. bőr érzése

Discription:
base: Mixed fiber
cuff: rubberized knitted
Features:
good ventillation; washable; good touch,
double thread, perception, seamless

Discription:
base: Mixed fiber
cuff: knitted
Features:
good ventillation; washable; non-fluffy, 2nd skin feeling
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Discription:
base: Mixed fiber
cuff: rubberized knitted
Features:
good ventillation; washable; good touch,
double thread, perception, seamless

Discription:
base: Mixed fiber
cuff: knitted
Features:
good ventillation; washable; non-fluffy, 2nd skin feeling

Brick
Product type: safety glove
CE: CAT I.
Size: 9-11

Color:

COPE 4 PVC
Product type: safety glove
CE: CAT I.
Size: 8 & 10

Color:

Brick
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória I.
Méret:  9-11

Szín:

COPE 4 PVC
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória I.
Méret:  8 & 10

Szín:

Termékleírás:
alap: 80% Pamutgazdag
mandzsetta: kötött
Tulajdonságok:
kiváló szellőzés; tisztítható;
többszöri felhasználás; nem szöszöl; strapabíró

Termékleírás:
alap: Kevertszálas 
pöttyök: PVC
mandzsetta: gumírozott kötött
Tulajdonságok:
Csúszásbiztos fogás; kiváló szellőzés; tisztítható; 
többszöri felhasználás; nem szöszöl, strapabíró, 4 szálas

Discription:
base: 80% Cotton rich
cuff: rubberized knitted
Features:
good ventillation; washable;
durable, for multiple use, non-fluffy

Discription:
base: mixed fiber
dotts: PVC
cuff: rubberized knitted
Features:
non-slip grip; good ventillation; washable;
for multiple use durable, 4 thread
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COT 3
Product type: safety glove
CE: CAT I.
Size: 8 & 10

Color:

COT 2
Product type: safety glove
CE: CAT I.
Size: 8 & 10

Color:

COT 3
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória I.
Méret:  8 & 10

Szín:

COT 2
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória I.
Méret:  8 & 10

Szín:

Termékleírás:
alap: Pamutgazdag
mandzsetta: kötött
Tulajdonságok:
kiváló szellőzés; tisztítható; többszöri felhasználás;
nem szöszöl; varrásmentes, 3 szálas

Termékleírás:
alap: Pamutgazdag 70%
mandzsetta: kötött
Tulajdonságok:
kiváló szellőzés; tisztítható; többszöri felhasználás;
nem szöszöl; jó tapintás, dupla szálas

Discription:
base: Cotton rich
cuff: knitted
Features:
good ventillation; washable;
seamless, for multiple use, 3 thread

Discription:
base: Cotton rich 70% 
cuff: knitted
Features:
good ventillation; washable; good touch sensitivity,
double thread, for multiple use
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Discription:
base: Cotton rich
cuff: knitted
Features:
good ventillation; washable;
seamless, for multiple use, 3 thread

Discription:
base: Cotton rich 70% 
cuff: knitted
Features:
good ventillation; washable; good touch sensitivity,
double thread, for multiple use

COT 2 premium
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória I.
Méret:  8 & 10

Szín:

Termékleírás:

alap: 100% Pamut cérnakesztyű
mandzsetta: kötött

Tulajdonságok:

kiváló szellőzés; 
tisztítható;
többszöri felhasználás; 
nem szöszöl; 
jó tapintás;
kellemes viselet; 
duplaszálas;
varrásmentes

COT 2 premium
Product type: safety glove
CE: CAT I.
Size: 8 & 10

Color:

Discription:

base: 100% Cotton 
cuff: knitted

Features:

good ventillation; 
washable; 
good touch sensitivity,
double thread;
pleasant wear;
for multiple use;
seamless
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NEON
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(2122X)
Size: 8-11

Color:

LUKE
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(3132XX)
Size: 8-11

Color:

NEON
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(2122XX)
Méret:  8-11

Szín:

LUKE
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(3132XX)
Méret:  8-11

Szín:

Termékleírás:
tenyér: minőségi műbőr
kézfej: 4 irányba rugalmas textil
bélés: puha filc
mandzsetta: gumírozott
Tulajdonságok:
kényelmes viselet; érintőképernyő kompatibilis; jó láthatóság

Termékleírás:
tenyér: minőségi műbőr
kézfej: szatén
bélés: puha filc
mandzsetta: gumírozott
Tulajdonságok:
jó kopásállóság; kényelmes viselet; érintőképernyő kompatibilis,
párnázott tenyér és ökölcsont

Discription:
palm: quality artificial leather
handback: 4 way stretch textile
lining: fleece
cuff rubberized
Features:
comfortable; touch screen compatible; good visibility

Discription:
palm: quality artificial leather
handback: satin
lining: fleece
cuff: rubberized
Features:
good abrassion; comfortable, touch screen compatible
padded palm and fistbone part
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Discription:
palm: quality artificial leather
handback: 4 way stretch textile
lining: fleece
cuff rubberized
Features:
comfortable; touch screen compatible; good visibility

Discription:
palm: quality artificial leather
handback: satin
lining: fleece
cuff: rubberized
Features:
good abrassion; comfortable, touch screen compatible
padded palm and fistbone part

LASAV
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(2121X)
Size: 8-11

Color:

LASAV-W
Product type: safety glove
CE: CAT II. EN388(2121X)
Size: 9-11

Color:

LASAV
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388( 2121XX)
Méret:  8-11

Szín:

LASAV-W
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(2121XX)
Méret:  9-11

Szín:

Termékleírás:
tenyér: bárány bőr
kézfej: szatén
mandzsetta: gumírozott, tépőzárral, erősített
Tulajdonságok:
kellemes viselet, megerősített újjvég, állítható mandzsetta

Termékleírás:
tenyér: bárány bőr
kézfej: szatén
bélés: téli bélés
mandzsetta: gumírozott, tépőzárral
Tulajdonságok:
 többszöri felhasználás; téli bélés, megerősített részek

Discription:
palm: sheep leather
handback: satine
cuff rubberized with velcro fastening
Features:
pleased to wear, reinforced tips, adjustable cuff

Discription:
palm: sheep leather
handback: satin
lining: winterised lining
cuff: rubbreized with velcro fastening
Features:
for multiple use, wintrised lining, reinforced parts, pleased to wear
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LASARC
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(2121XX)
Size: 8-11

Color:

LACOV
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(2121X)
Size: 8-11

Color:

LASARC
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(2121XX)
Méret:  8-11

Szín:

LACOV
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(2121XX)
Méret:  8-11

Szín:

Termékleírás:
tenyér: bárány bőr
kézfej: szatén
mandzsetta: gumírozott
Tulajdonságok:
többszöri felhasználás; lazán gumírozott mandzsetta; jó szellőzés

Termékleírás:
tenyér: bárány bőr
kézfej: pamut
mandzsetta: gumírozott és tépőzáras
Tulajdonságok:
 gumírozott mandzsetta  tépőzáras megerősítéssel, 
lélegző kézhát, kényelmes viselet

Discription:
palm: sheep leather
handback: satine
cuff rubberized
Features:
loosely rubberised cuff; good ventillation, for multiple use

Discription:
palm: lamb leather
handback: cotton
cuff rubberized with velcro fastening
Features:
rubberised cuff with velcro fastening,
comfortable, breathable handback
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Discription:
palm: sheep leather
handback: satine
cuff rubberized
Features:
loosely rubberised cuff; good ventillation, for multiple use

Discription:
palm: lamb leather
handback: cotton
cuff rubberized with velcro fastening
Features:
rubberised cuff with velcro fastening,
comfortable, breathable handback

GORUC
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(2112X)
Size: 9-11

Color:

GOAT
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(4132X)
Size: 8-11

Color:

GORUC
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(2112XX)
Méret:  9-11

Szín:

GOAT
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(4132XX)
Méret:  8-11

Szín:

Termékleírás:
alap: kecske bőr
mandzsetta: gumírozott
Tulajdonságok:
többszöri felhasználás; gumírozott mandzsetta,
kényelmes, tartós

Termékleírás:
tenyér: kecske bőr
kézfej: pamut textil
mandzsetta: gumírozott, tépőzárral
Tulajdonságok:
többszöri felhasználás; gumírozott mandzsetta tépőzárral,
strapabíró, erős kopásállóság

Discription:
base: goat leather
cuff rubberized
Features:
loosely rubberised cuff, for multiple use,
comfortable, durable

Discription:
palm: goat leather
handback: cotton fabric
cuff: rubbreized with velcro fastening
Features:
rubberised cuff with velcro fastening;
durable, good abrasion resistance
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GOVE-R / GOVE-B
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II; EN388: 2121XX
Méret:  7-11

Szín:

Termékleírás:

tenyér: bárány bőr
kézfej:  pamut anyag
mandzsetta: gumírozott, tépőzárral

Tulajdonságok:
többszöri felhasználás;
lélegző kézhát;
állítható mandzsetta;
megerősített ujjvégek;
finom bőr alapanyag

GOVE-R / GOVE-B
Product type: safety glove
CE: CAT II EN388: 2121XX
Size: 7-11

Color:

Discription:

palm: Sheep leather
handback: cotton fabric
cuff rubberized with velcro fastening

Features:
for multiple use;
breathable handback;
adjustable cuff;
reinforced tips;
fine leather raw material
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BUFF
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(3134XX)
Méret:  10

Szín:

Termékleírás:

alap: marhabőr
mandzsetta: gumírozott

Tulajdonságok:
többszöri felhasználás; 
kiválló tapadás; 
magas kopásállóság;
hasított bőr kézhát és préselt fedett bőr tenyér,
magas szakító szilárdság

BUFF
Product type: safety glove
CE: CAT II EN388: 3134XX
Size: 10

Color:

Discription:

base: cow leather
cuff rubberized

Features:
excelent grip; 
good abrasion resistance; 
split leather
handback and pressed leather palm, 
high tear resistance
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COW DOUBLE
Product type: safety glove
CE: CAT II. EN388(4234X)
Size: 10 & 12

Color:

COW-A
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(4223X)
Size: 10 & 12

Color:

COW DOUBLE
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(4234XX)
Méret:  10 & 12

Szín:

COW-A
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(4223XX)
Méret:  10 & 12

Szín:

Termékleírás:
tenyér: dupla hasított marhabőr
kézfej: pamut vászon
mandzsetta: merevített
Tulajdonságok:
többszöri felhasználás; merevített mandzsetta; magas kopásállóság; 
ökölcsont és artéria védelem; dupla tenyerű, strapabíró

Termékleírás:
tenyér: „A” minőségű hasított marhabőr
kézfej: pamut vászon
mandzsetta: merevített
Tulajdonságok:
többszöri felhasználás; kiválló tapadás;
magas kopásállóság; ökölcsont és artéria védelem

Discription:
palm: double split cow leather 
handback: cotton canvas
cuff stiffened
Features:
good abrasion resistance; fistbone and artery protection;
double palmed, for multiple use

Discription:
palm: "A" quality split cow leather
handback: cotton canvas
cuff: stiffened
Features:
high quality, high abrasion resistance; fistbone and 
artery protection, for multiple use durable
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Discription:
palm: double split cow leather 
handback: cotton canvas
cuff stiffened
Features:
good abrasion resistance; fistbone and artery protection;
double palmed, for multiple use

Discription:
palm: "A" quality split cow leather
handback: cotton canvas
cuff: stiffened
Features:
high quality, high abrasion resistance; fistbone and 
artery protection, for multiple use durable

COWBOY
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(4223X)
Size: 8-12

Color:

CANVAS
Product type: safety glove
CE: CAT II., EN388(4223X)
Size: 10

Color:

COWBOY
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(4223XX)
Méret:  8-12

Szín:

CANVAS
Termék típusa: Munkavédelmi kesztyű
Tanúsítvány:  Kategória II., EN388(4223XX)
Méret:  10

Szín:

Termékleírás:
tenyér: hasított marhabőr
kézfej: pamut
mandzsetta: merevített
Tulajdonságok:
többszöri felhasználás; magas kopásállóság;
ökölcsont és artéria védelem

Termékleírás:
tenyér: hasított marhabőr
kézhát: vászon kézhát
mandzsetta: merevített
Tulajdonságok:
többszöri felhasználás; merevített mandzsetta; kiválló tapadás;
magas kopásállóság; ökölcsont és artéria védelem, 
fizikai munkához ajánlott

Discription:
palm: split cow leather
handback: cotton
cuff stiffened
Features:
good abrasion resistance; fistbone and artery protection,
for multiple use

Discription:
palm: split cow leather
handback: canvas
cuff: stiffened
Features:
reinforced cuff, high abrassion resistance; good grip;
fistbone and artery protection, recommended for hard work
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LÉGZÉS-, SZEM- ÉS ARC VÉDELEM / RESPIRATORY, EYE AND FACE PROTECTION

LÉGZÉSVÉDELEM / RESPIRATORY PROTECTION -  EN 149:2001 +A1:2009

HU Félmaszkok a részecskék elleni védelemhez vagy egyszer használatos/egy műszakos (NR) vagy 
újrahasználható/több mint 1 műszakos (R) kategóriába soroljuk.
Jelülések TLV: Szennyezőanyag koncentráció, rövid idejű expozíciós határérték.
TIL: A teljes beszivárgás - a környező atmoszféra beszivárgása a légzésvédőbe.
NPF: Névleges védelmi tényező - A légzésvédő által biztosított névleges védelmi szint 
APV: Várható védelmi szint - amely reálisan várható az adott munkahelyi körülmények között.
DOLOMITE TESZT (D): dolomit poros vizsgálaton is bizonyítja a hosszabb élettartamát és jobb légzési komfortját. 
Ezen légzésvédők jelölése "D".

GB Filtering half-masks for protection against particles are as either disposable/single shift (NR) or reusable/more than 1 shift (R).
Marks TLV: Pollutant concentration, short-term exposure limit value.
TIL: Total infiltration - infiltration of the surrounding atmosphere into the respirator.
NPF: Nominal Protection Factor - The nominal level of protection provided by a respirator
APV:Expected level of protection - which can realistically be expected under the given workplace conditions.
DOLOMITE TEST (D): dolomite dust test also proves its longer life and better breathing comfort. The marking of these respirators is "D".

TÍPUSOK / TYPES

FFP3 FFP2 FFP1

Védelem /Protection

HU Véd a szilárd aeroszolok 
és/vagy mérgező folyadékok 
ellen. 

GB Protects against solid 
aerosols and/or toxic 
liquids.

HU Véd az enyhén 
mérgező vagy irritáló 
szilárd aeroszolok és/vagy 
folyadékok ellen. 

GB Protects against mildly 
toxic or irritating solid 
aerosols and/or liquids.

HU Véd a nem mérgező 
porok és/vagy vízbázisú 
aeroszolok ellen. 

GB Protects against non-
toxic dusts and/or water-
based aerosols.

Felhasználási példák, és mely 
anyagok használatakor /
Examples for usage and at what 
materials

HU Keményfa csiszolása 
(bükk, tölgy), fa kezelése 
során a réz, króm vagy arzén 
alapú termékek használata, 
cement csiszolás. Azbeszt, 
növényvédőszer, biológiai, 
gyógyszerészeti, por, lime, 
ólom. 

GB Grinding hardwood 
(beech, oak), using copper, 
chrome or arsenic-based 
products when treating 
wood, grinding cement. 
Asbestos, pesticide, 
biological, pharmaceutical, 
dust, lime, lead.

HU Puha fa csiszolása, 
kompozit anyagok, rozsda, 
gitt, gipsz, műanyag/vágás, 
marás, csiszolás, fém fúrása. 
Hegesztés, fém marás, szén, 
üvegszál, ásványgyapot, 
porított növényvédőszer, 
gabona por. 

GB Sanding soft wood, 
composite materials, rust, 
putty, plaster, plastic/
cutting, milling, sanding, 
metal drilling, welding, 
carbon, fiberglass, mineral 
wool, powdered pesticide, 
grain dust.

HU Kövek kezelése, 
terméskő, cellulóz, 
betonfúrás. Liszt, kalcium-
karbonát (mészkő), grafit, 
pamut. 

GB Treatment of stones, 
natural stone, cellulose, 
concrete drilling. Flour, 
calcium carbonate 
(limestone), graphite, 
cotton, powdered concrete.

A szűrés / Filtering min. %: 99% 94% 80%

Teljes beszivárgás / 
Total infiltration (TIL) 2% 8% 22%

Névleges védelmi tényező /
Nominal protection factor (NPF) 50 x TLV 12,5 x TLV 4,5 x TLV

Hozzárendelt védelmi érték (APV) /
Assigned protection value (APV) 20 x TLV 10 x TLV 4 x TLV

A KATALÓGUS 2022.09.01-TŐL 2023.08.31-IG ÉL. 
NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK.
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LÉGZÉS-, SZEM- ÉS ARC VÉDELEM / RESPIRATORY, EYE AND FACE PROTECTION

SZEMVÉDELEM /EYE PROTECTION
ÁLTALÁNOS/ GENERAL - EN 166:2001

HU Az EN 166 szabvány alkalmazandó minden típusú, a szem károsítására alkalmas, vagy a látás romlását okozó veszélyek elleni 
egyéni szemvédőre, kivétel az atomerőműi eredetű, a röntgen sugárzás, a lézer és az alacsony hőmérséklet infravörös sugárzás, és 
amikre külön teljes szabvány vonatkozik, mint pl. antilézer szemvédő, általános használatú napszemüvegek.

GB The EN 166 standard applies to all types of personal eye protection against hazards that can damage the eyes or cause visual 
impairment, with the exception of those from nuclear power plants, X-rays, lasers and low-temperature infrared radiation, and 
which are covered by a separate full standard, such as . anti-laser eye protection, sunglasses for general use.

ULTRAIBOLYA SZŰRÉS/ ULTRAVIOLET FILTRATION (UV)  - EN 170: 2002
HU Meghatározza az UV szűrőkre vonatkozó teljesítményszinteket. 
GB Defines performance levels for UV filters.

NAPFÉNY SZŰRÉS/ SUNSHINE FILTERING - EN 172: 1995 
HU Meghatározza az ipari védőszemüvegek napfényszűrő képességeire vonatkozó követelményeket és tesztelési metódusokat. 
GB Specifies the sun filtering capabilities of industrial safety glasses relevant requirements and testing methods.

HEGESZTÉSI MUNKÁK/WELDING WORK - EN 175: 1997 (szem- és arcvédelem / eye and face protection) 
HU A kapcsolódó tevékenység során keletkező sajátságos ártalmas optikai, sugárzási, hegesztési, vágási vagy egyéb kockázatok 
elleni védelmet vizsgálja. 
GB It examines protection against specific harmful optical, radiation, welding, cutting or other risks arising during the related 
activity.

HEGESZTÉSES SZŰRŐK / WELDING FILTERS - EN 169: 2002 

HU  A hegesztés és a kapcsolódó tevékenységet végzők védelmét szolgáló szűrők áteresztőképességét mutatja ki szintszámokban. 
A 2X-es tárcsaszámú szintű hegesztési szűrőkre vonatkozó követelményeket is meghatározza.
GB It shows the permeability of the filters for the protection of welding and related activities in level numbers. It also defines the 
requirements for welding filters at the double disc number level.

AKTÍV (automata) HEGESZTÉSI SZŰRŐK / ACTIVE (automatic) WELDING FILTERS -EN 379:2003 + 512009
Ezeknél a következő osztályozások vannak/ These have the following classifications:
HU - Optikai osztály (1: +/-006 – állandó hordásra; 2. +/012 – alkalmankénti hordásra; 3. +/-025 – eseti hordásra)
-  Mechanikai védelem (S: csekély energiájú hatás (5,1m/sec); F: kis energiájú (45m/sec); B: közepes energiájú hatás (120m/sec); A: 
nagy energiájú hatás (190m/sec); T: extrém hőmérsékleti esetén -5°C és 55°C között;)
-  VÁLASZTHATÓ: Vegyi kockázatok (folyadék cseppek és folyadék kilövellések esetén, illetve nagyméretű porszemcsék elleni 
védelem (> 5μm); gáz és finom porok elleni védelem (> 5μm);) Elektromos kockázatok (rövidzárlati elektromos ív elleni védelem) 
Termikus kockázatok (meleg szilárd anyagok és fémolvadékok) Lencse bevonatok (AS (K): karcmentesség; AF (N); páramentesség)

GB - Optical class (1: +/-006 for permanent wear; 2. +/012 for occasional wear; 3. +/-025 for occasional wear)
-  Mechanical protection(S:low energy impact(5.1m/sec); F:low energy impact(45m/sec); B:medium energy impact (120m/sec); 
A:high energy impact(190m/sec); T:in case of extreme temperatures between -5°C and 55°C;)
-  OPTIONAL: Chemical risks(protection against liquid drops and liquid splashes, and protection against large dust particles(> 5μm); 
protection against gas and fine dust (> 5μm);) Electrical risks (protection against short-circuit electric arcs) Thermal risks (hot 
solids and metal melts) Lens coatings (AS(K) anti-scratch; AF(N) anti-fog)

HU Víztiszta: Jó látási viszonyok között, elsősorban beltérre 
GB Clear: Lens type used in good visibility conditions, primarily indoors

HU Sárga: Növeli a kontrasztokat, ajánlott gyenge fényviszonyokhoz, mesterségesen megvilágított területekre, ködös, felhős időben 
GB Yellow: Increases contrasts, Ideal for low light conditions, artificially lit areas, foggy, cloudy weather.

HU Sötétített/szürke: Ideális napsütésben, kültéren 
GB Darkened/grey: Ideal for outdoors in the sun

HU Polarizált: Megállítja a vízszintes visszaverődéseket és tükröződést. Kültéren és víz körül.
GB Polarized: Stops horizontal reflections, eliminating glare. For outdoors and around water.

HU Tükrös: Védelem a tükröződés ellen változó fényviszonyok mellett. Beltéri és kültéri. 
GB Mirrored: Protection against reflection in changing light conditions. For indoor and outdoor.
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LÉGZÉSVÉDELEM / RESPIRATORY PROTECTION

MEDICAL FACE MASK
Product type: Medical face mask
CE: EN 14683
Size: Universal

Color:

VIC821V FFP2
Product type: FFP2 valve mask
CE: EN 149:2009
Size: Universal

Color:

EÜ MASZK
Termék típusa: Egészségügyi szájmaszk
Tanúsítvány:  EN 14683
Méret:  Univerzális

Szín:

VIC821V FFP2
Termék típusa: FFP2 szelepes védőmaszk
Tanúsítvány:  EN 149:2009
Méret:  Univerzális

Szín:

Tulajdonságok:
•  latex és üvegszálmentes
•  3 rétegű. Higiénikus
•  egyszer használatos
•  kényelmes gumipánt
•  alumínium orrmerevítő
•  98%-os hatékony szűrés

Tulajdonságok:
•  latexmentes gumipánt
•  szilárd és aerosol szemcsék szűrésére
•  kényelmes orrmerevítő

Features:
•  latex and fiberglass free
•  3 layers, hygienic
•  disposable product
•  comfortable rubber strap
•  aluminum nose brace
•  98% effective filtration

Features:
•  latex-free rubber strap
•  for filtering solid and aerosol particles
•  comfortable nose brace

HU

HU

GB

GB
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LÉGZÉSVÉDELEM / RESPIRATORY PROTECTION

Features:
•  latex and fiberglass free
•  3 layers, hygienic
•  disposable product
•  comfortable rubber strap
•  aluminum nose brace
•  98% effective filtration

Features:
•  latex-free rubber strap
•  for filtering solid and aerosol particles
•  comfortable nose brace

VIC823V FFP2
Product type: FFP2 valve mask
CE: EN 149:2009
Size: Universal

Color:

VIC823V FFP3
Product type: FFP3 valve mask
CE: EN 149:2009
Size: Universal

Color:

VIC823V FFP2
Termék típusa: FFP2 szelepes védőmaszk
Tanúsítvány:  EN 149:2009
Méret:  Univerzális

Szín:

VIC823V FFP3
Termék típusa: FFP3 szelepes védőmaszk
Tanúsítvány:  EN 149:2009
Méret:  Univerzális

Szín:

Tulajdonságok:
•  állítható gumipánt
•  szilárd és aerosol szemcsék szűrésére
•  habszivacsos bélés
•  kényelmes orrmerevítő
•  tökéletesen illeszkedik a fej formájához

Tulajdonságok:
•  állítható gumipánt
•  szilárd és aerosol szemcsék szűrésére
•  habszivacsos bélés
•  kényelmes orrmerevítő
•  tökéletesen illeszkedik a fej formájához

Features:
•  adjustable rubber strap
•  for filtering solid and aerosol particles
•  foam lining
•  comfortable nose brace
•  perfectly fits to the head’s shape

Features:
•  adjustable rubber strap
•  for filtering solid and aerosol particles
•  foam lining
•  comfortable nose brace
•  perfectly fits to the head’s shape

HU

HU

GB

GB
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SZEMVÉDELEM / EYE PROTECTION

MATRIX
Product type: Safety glasses
CE: EN 166
Size: Universal
Material: Polycarbonat

Color:

MATRIX FOAM
Product type: Safety glasses
CE: EN 166
Size: Universal
Material: Polycarbonat

Color:

MATRIX
Termék típusa: Védőszemüveg
Tanúsítvány:  EN 166
Méret:  Univerzális
Anyag: Polikarbonát

Szín:

MATRIX FOAM
Termék típusa: Védőszemüveg
Tanúsítvány:  EN 166
Méret:  Univerzális
Anyag: Polikarbonát

Szín:

Tulajdonságok:
•  karc és páramentes
•  flexibilis szárak és íves forma
•  extra könnyű
•  kényelmes viselet

•  víztiszta lencse: UV 380 védelem
•  sötétített és sárga lencse: 
    UV 400 védelem

•  clear lens: UV 380 protection
•  darkened and yellow lens: 
    UV 400 protection

Tulajdonságok:
•  karc és páramentes
•  flexibilis szárak és íves forma
•  extra könnyű

•  kényelmes viselet
•  levehető habszivacs betéttel
•  víztiszta lencse: 
    UV 380 védelem

•  comfortable to wear
•  removeable foam insert
•  clear lens: UV 380 protection

Features:
•  anti-scratch and anti-fog lenses
•  flexible stems and curved shape
•  extra light
•  comfortable to wear

Features:
•  anti-scratch and anti-fog lenses
•  flexible stems and curved shape
•  extra light

HU

HU

GB

GB
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SZEMVÉDELEM / EYE PROTECTION

EXPERT
Product type: Safety glasses
CE: EN 166
Size: Universal
Material: Polycarbonat

Color:

GLASSES WIPE
Product type: Eyeglass wipe
Size: 15x15cm
Material: 100% polyester

Color:

EXPERT
Termék típusa: Védőszemüveg
Tanúsítvány:  EN 166
Méret:  Univerzális
Anyag: Polikarbonát

Szín:

SZEMÜVEG TÖRLŐKENDŐ
Termék típusa: Szemüveg törlőkendő
Méret:  15x15cm
Anyag: 100% poliészter

Szín:

Tulajdonságok:
•  karcmentes
•  rugalmas szár, íves forma
•  dioptriás szemüveggel is
     kényelmes
•  páramentes lencse

Tulajdonságok:
•  kis helyet foglal
•  mosható
•  könnyű használat
•  szép eredmény

•  oldalsó védelmet nyújt széles 
   szárának köszönhetően
•  víztiszta lencse: UV 380 védelem

•  provides side protection 
    due to its wide shank
•  clear lens: UV 380 protection

Features:
•  anti-scratch
•  flexible stem, curved shape
•  comfortable with diopter glasses
•  anti-fog lens

Features:
•  fits in small place
•  washable
•  easy to use
•  nice result

HU

HU

GB

GB
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SZEMVÉDELEM / EYE PROTECTION

FLY
Product type: Safety glasses
CE: EN 166
Size: Universal
Material: Polycarbonat

Color:

FLY
Termék típusa: Védőszemüveg
Tanúsítvány:  EN 166
Méret:  Univerzális
Anyag: Polikarbonát

Szín:

Tulajdonságok:

•  karc- és páramentes
•  saválló
•  íves forma
•  állítható gumipánt
•  4 nagy szellőzőnyílás
•  kényelmes viselet

Discription:

•  anti-scratch
•  curved shape
•  acid-proof
•  comfortable to wear
•  adjustable rubber strap
•  4 large vents
•  anti-fog

HU GB
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WH BASE / FLAME / HELL / RACE
Product type: Automatic welding helmet
CE: EN 175; EN 379
Size: Filter size (mm): 110x90x10;
 Viewing window (mm): 92x35             
Material: PP

Color: Unique design

WH BASE / FLAME / HELL / RACE
Termék típusa: Automata hegesztőpajzs
Tanúsítvány:  EN 175; EN 379
Méret:  Szűrőméret (mm): 110x90x10;
 Nézőablak (mm): 92x35         
Anyag: PP

Szín: Egyedi dizájn

Tulajdonságok:

•   automatikus ki- és bekapcsolás
•   PP alapanyagú
•   napelemek + 2 db AAA elem ellátás
•   átkapcsolási idő világosról sötétre: 1/20 000 sec.
•   átkapcsolási idő sötétről világosra: 0,2-0,8 sec (a végtelen tárcsával)
•   fényárnyék száma: DIN4
•   sötét árnyalat opció: DIN9-13
•   külső, változtatható árnyékolás
•   szabályzás: külső vezérlés egy gombbal és árnyékolással
•   UV/IR védelem: A DIN15 árnyalatáig
•   üzemi hőmérséklet: -5 és +55°C
•   tárolási hőmérséklet: -10 és +70°C
•   érzékenység szabályozás: Alacsony vagy magas fokozatú, 
    a végtelen tárcsázógomb segítségével

Discription:

•   automatic on and off
•   made of PP
•   solar panels + 2 AAA batteries supply
•   switching time from light to dark: 1 / 20,000 sec.
•   switching time from dark to light: 0.2-0.8 sec (with endless dial)
•   Number of light shadows: DIN4
•   dark shade option: DIN9-13
•   external, variable shielding
•   control: external control with one button and shielding
•   UV / IR protection: Up to DIN15 shade
•   operating temperature: -5 to + 55 °C
•   storage temperature: -10 and + 70 °C
•   sensitivity control: Low or high, using the infinite dial

HU GB



ZUHANÁS ELLENI VÉDELEM / 
FALL PROTECTION
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ZUHANÁS ELLENI VÉDELEM / FALL PROTECTION

EXPERT PRO 500
Product type: Harness
CE: EN 361; EN 358; EN 813
Size: S-M,    L-XXL
Weight: 2500g
Material: tape: polyester; 
 thread: high tenacity polyamide
 rings: forged aluminium; buckles: steel

EXPERT PRO 500
Termék típusa: Testheveder
Tanúsítvány:  EN 361; EN 358; EN 813
Méret:  S-M,    L-XXL
Súly: 2500g
Anyag: pántok: poliészter; 
 cérna: nagy szakítószilárdságú poliamid
 gyűrűk: kovácsolt alumínium; csatok: acél

Tulajdonságok:

•   heveder ellenállása >15 kN
•   szalagszélesség 44 mm
•   teherbírás 140 kg
•   gyűrűk ellenállása 22 kN
•   csúszásgátló rendszer
•   K-Easy automatikus gyorskioldó csatok a lábon, övön és mellkason
•   párnázott váll és lábhurkok
•   Expert 3D párnázott deréköv
•   állítható váll, lábszár, mellkas és lábhossz
•   ventrális rögzítés a kötélhez való hozzáféréshez vagy mentéshez
•   sternális rögzítés EN361 esésgátlókhoz
•   oldalsó „D” rögzítések az EN358 pozicionáláshoz
•   hátsó rögzítés EN361 esésgátlókhoz
•   élettartam 10 év

Discription:

•   harness strength >15 kN
•   ring resistance 22 kN
•   webbing width 44 mm
•   antislip system 
•   capacity 140 Kg
•   service life 10 years
•   dorsal anchorage for fall arresters EN361
•   lateral "D" anchorages for positioning EN358
•   sternal anchorage for fall arresters EN361
•   ventral anchorage for rope access or rescue
•   adjustable shoulder, leg, chest and leg length
•   padding on shoulders and leg loops
•   expert 3D padded waist belt
•   K-Easy automatic quick-release buckles on leg and chest

HU GB
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ZUHANÁS ELLENI VÉDELEM / FALL PROTECTION

LIGHT PLUS 3 + ELDU
Product type: Harness + Lanyard connector holder
CE: EN 361
Size: Universal
Weight: 1300g
Material: Tape: polyester; Thread: polyamide
 Anchor rings & Buckles: steel; ELDU: hard plastic

GRAVITY PLUS 1
Product type: Harness
CE: EN 361; EN 358; EN813
Size: S-M,    L-XXL
Weight: 2300g 
Material: Tape: polyester; Thread: polyamide
 Rings: aluminium; Manual buckles: aluminium                  
 Padded protector: oxford

LIGHT PLUS 3 + ELDU
Termék típusa: Testheveder + Zsinóros csatlakozó tartó
Tanúsítvány:  EN 361                                                        
Méret:  Univerzális
Súly: 1300g
Anyag: Pántok: poliészter; Cérna:  poliamid 
 Gyűrűk és Csatok: acél; ELDU: kemény műanyag

GRAVITY PLUS 1
Termék típusa: Testheveder
Tanúsítvány:  EN 361; EN 358; EN813
Méret:  S-M,    L-XXL
Súly: 2300g
Anyag: Pántok: poliészter; Cérna: poliamid
 Gyűrűk: alumínium; Kézi csatok: aluminium
 Párnázott protektor: oxford

Tulajdonságok:
Heveder:
•  ellenállás > 15kN
•  rögzítési ellenállás 22kN
•  szalag szélessége 45 mm
•  könnyű súlyú
•  állítható mell-, váll- és lábpántok
•  kiváló tartósság
•  teherbírása 140 kg

Tulajdonságok:
•  állítható hátmagasság
•  csúszásgátló rendszer
•  Irupad öv Holetech légáteresztő szálakkal az extra kényelemért
•  alumínium háti és szegycsont, zuhanásgátló gyűrű kék színben 
    a jobb megkülönböztetés érdekében
•  alumínium ventrális ülésgyűrű
•  2 alumínium oldalgyűrű a pozicionáláshoz
•  állítható pántok a vállon, a háton és a lábakon (magasság és szélesség)
•  K-Easy automatikus gyorsan záródó csatok a vállakon
•  2 gyűrű és szerszámtartó tartó
•  prémium zuhanásgátló heveder

ELDU:
•  súlya 50g
•  kiszerelés 2db
•  könnyen felszerelhető bármilyen hevederre

Features:
Harness:
•  resistance > 15kN
•  anchorage resistance 22kN
•  tape width 45mm
•  lightweight
•  adjustable chest, shoulder and leg straps
•  excellent durability
•  capacity 140kg

Features:
•  back height adjustment
•  antislip system
•  Irupad belt with Holetech breathable fiber for the extra comfort
•  aluminium front and back fall arrest ring in blue for a better distinction
•  aluminium ventral seat ring
•  2 aluminium side rings for positioning
•  adjustable straps on shoulders, back and legs (height and width)
•  K-Easy automatic quick closing buckles on shoulders
•  2 rings and tool holder support
•  premium fall arrest harness

ELDU:
•  weight 50g
•  2pcs in a packing
•  easy to install on any harness strap

HU

HU

GB

GB
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OREKA
Termék típusa / Product type: Sisak / Helmet
Tanúsítvány / CE:  EN 397:2002+A12012 -30°C                                
Méret / Size:  52-62cm sisak / helmet
Súly / Weight: 515g
Anyag / Material: Sisak: ABS; Állszíj: poliészter / Helmet: ABS; Chinstrap: polyester
Szín / Color: 8 szín (Fehér/Sárga/Kék/Fekete/Narancs/Rózsaszín/Zöld/Piros)
 8 colors (White/Yellow/Blue/Red/Black/Orange/Pink/Green)

OREKA
Plusz tulajdonságok / Plus features:
•  VaporSX izzadásgátló szalag a kényelemért / 
    VaporSX anti-sweat band for comfort
•  innovatív MIPS biztonsági rendszerrel ellátott / 
    incorporates the innovative MIPS safety system

A Mips egy alacsony súrlódású 
réteg jelenlétén alapuló biztonsági 
rendszer, amely lehetővé teszi a fej 

többirányú mozgását a sisakban, 
csökkentve a fejre ható bizonyos 

ütközések erejét.

A hagyományos sisakokat egyenes ütésekre 
tervezték és tesztelték, míg a legtöbb 

ütközés ferde, következésképpen a fej forgó 
mozgását okozhatja.

Conventional helmets are designed and 
tested for straight impacts, whereas most 

impacts are oblique and can therefore cause 
the head to rotate.

A forgómozgás 
agysérülést okozhat.

Spinning motion 
can cause brain injury.

Az alacsony súrlódású réteget úgy
tervezték, hogy segítsen csökkenteni a 

fej forgó mozgását bizonyos típusú ferde 
ütközések esetén.

The low-friction layer is designed to help 
reduce the rotational movement of the 

head in certain types of oblique 
impacts.

Tulajdonságok / Features:
•  szellőző / ventilated
•  30 mm-es hallásvédő nyílás / 30mm hearing protection slot
•  a belső hatpontos felfüggesztésű fejpánt kényelmet biztosít /
    inner six-point suspension headband provides comfort
•  racsnis az egyszerű, gyors és hatékony beállításért / includes ratchet for a simple, fast and effective adjustment
•  kényelmes állszíj / comfortable chin strap
•  5 fejlámpa tartókonzol / 5 head lamp-carrying brackets

HU GB

OREKA FORESTAL KIT
Termék típusa / Product type: Sisak szett / Helmet set
Tanúsítvány / CE:  EN 397:2002+A12012 -30°C; EN 166; EN 1731; EN 1731 F; ANSI Z87; EN 352-3                                                                                 
Méret / Size:  55-62cm sisak / helmet
Súly / Weight: 923g
Anyag / Material: Sisak: ABS; Tartó: gumi; Háló: neylone 
 Helmet: ABS; Mesh holder: rubber; Mesh: nylon

Tulajdonságok / Features:
•  szellőző / ventilated
•  30 mm-es fülvédő nyílás / 30 mm ear protection opening
•  a belső hatpontos felfüggesztésű fejpánt kényelmet biztosít / 
    the internal six-point suspension headband ensures comfort
•  racsnit tartalmaz az egyszerű, gyors és hatékony beállításhoz / 
    includes a ratchet for easy, quick and efficient adjustment
•  kényelmes állszíj / comfortable chinstrap
•  5 fejlámpa tartókonzol / 5 headlamp brackets
•  fülvédővel és védőhálóval kiegészítve / complete with ear protection and protective net
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ASTUN 363
Termék típusa / Product type: Enegiaelnyelő / Energy absorber
Tanúsítvány / CE:  EN 362; EN 355                                                        
Méret / Size:  180cm
Súly / Weight: 1600g
Anyag / Material: Kötél: poliamid; Elnyelő: poliészter / Rope: poliamid; Absorber: polyester

ABE-FLEX 383
Termék típusa / Product type: Energiaelnyelő / Energy absorber
Tanúsítvány / CE:  EN 365; EN 362
Méret / Size:  140-180cm
Súly / Weight: 1750g
Anyag / Material: Zsinór és elnyelő: poliészter; Csatlakozó: alumínium /
 String: polyester; Absorber: polyester,  Connector: aluminium

237
Termék típusa / Product type: Biztosító kötél / Positioning lanyard
Tanúsítvány / CE:  EN 362; EN 358
Méret / Size:  2m
Súly / Weight: 900g
Anyag / Material: kötél és kötélvédő: poliészter;
 kötélszabályozó: alumínium; csatlakozók: acél /
 rope & protector: polyester;
 rope’s regulator: aluminium; connectors: steel

ERGOSTOP 2
Termék típusa / Product type: Zuhanásgátló / Fall arrester
Tanúsítvány / CE:  EN 353-2
Méret / Size:  egy méret van / one size
Súly / Weight: 500g
Anyag / Material: Acél / Steel

Tulajdonságok / Features:
•  11mm átmérőjű / 11mm diameter
•  statikus ellenállás 25 kN / static resistance 25 kN
•  féktávolság 1m / stopping distance 1m
•  rögzítés 981 (18mm) + 39 (50mm) / anchorage 981 (18mm) + 39 (50mm)
•  10 év használat + 1 év tárolási idő / 10 years of use + 1 year storage lifetime
•  eséseknek ellenálló kialakítás / designed to withstand falls
•  6 kN alá csökkenti a leeső hatást / reduces fall impact below 6 kN
•  kopásálló gyűszűk / abrasion resistant thimbles
•  140kg ellenállás / 140 kg resistance

Tulajdonságok / Features:
•  szíj szélessége 4mm / belt width 4mm
•  féktávolság 1m / stopping distance 1m
•  10 év használat + 1 év tárolás a gyártástól / 10 years of usage + 1 year of storage since manufacturing
•  úgy tervezték, hogy ellenálljon az eséseknek / designed to withstand falls
•  6 kN alá csökkenti az esést / reduces fall impact to below 6kN
•  1x995 automata csatlakozó 18mm-es nyílással / 1x995 automatic connector with 18mm opening
•  2x 984-es horog 60 mm-es nyílással / 2x hook 984 with 60mm opening

Tulajdonságok / Features:
•  12mm átmérőjű / 12mm diameter
•  18 mm-es nyitható csatlakozók (981, 985) / 18mm opening connectors (981, 985)
•  10 év használat + 1 év tárolási idő / 10 years of use + 1 year storage lifetime
•  félstatikus kötél állítható blokkoló mechanizmussal / semi static ropes with adjustable blocking mechanisms

Tulajdonságok / Features:
•  kompatibilis a 10,5 mm-es Irudek Boa kötéllel / compatible with 10,5mm Irudek Boa rope
•  > 15kN ellenállás / > 15kN resistance
•  a pánikot megakadályozza / antipanic
•  korlátlan élettartam / unlimited lifetime
•  egyszerű menetes nyitórendszer / simple threaded opening system
•  gyors összeszerelés / quick assembly
•  tartlamaz egy 981-es karabinert 18mm-es nyílással / includes carabiner 981 with 18mm gate opening
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KIT ROCKER
Termék típusa / Product type: Zuhanásgátló szett / Fall arrester with rope
Tanúsítvány / CE:  EN 353-2; EN 35B; EN 12841-A

TIGER
Termék típusa / Product type: Zuhanásgátló / Fall arrester
Tanúsítvány / CE:  EN 362
Méret / Size:  2,5m
Súly / Weight: 1430g
Hevederszalag anyaga /
Tape material: Szövet: poliészter; Cérna: poliészter, csatlakozók: acél / Webbing: polyester;
 Thread: polyester / connectors: steel

SEKURBLOK
Termék típusa / Product type: Zuhanásgátló / Fall arrester
Tanúsítvány / CE:  EN 360; ATEX 94/9/CE; EN 13463-1; EN 13463-5; II 2 G c T6 
Méret / Size:  7,5m, 10m, 15m, 20m, 30m
Súly / Weight: 3570g, 3770g, 6900g, 7450g, 12800g
Anyag / Material: Kábel: horganyzott acél (4,5mm), Ház: szintetikus / Cabe: galvanized steel (4,5mm), 
 Housing: synthetic

Tulajdonságok / Features:
a szett tartalmazza / the kit contains:
Rocker:
•  kötél átmérő: 10,5-12,7 mm / rope diameter: 10.5-12.7 mm
•  súly: 0,16 kg / weight: 0.16 kg
•  Anyagok / Materials 
      •  Test: alumínium / Body: aluminum
      •  Kivitel: Eloxált / Design: Anodized
•  könnyű használat / easy to use
1135 karabiner / 1135 Carabiner:
•  anyaga: alumínium / material: aluminum
•  súlya: 76g / weight: 76g 
•  statikus ellenállás: 22KN / static resistance: 22KN
981 karabiner / 981 Connector:
•  anyaga acél / material steel
•  18mm nyílás / 18mm opening
•  súlya 174g / weight 174g
•  statikus ellenállás 25kN / static resistance 25kN
•  korlátlan élettartam / unlimited lifetime

BOA kötél /BOA rope:
•  hossz 10-70m / length 10-70m:
•  10,5mm átmérőjű / 10.5 mm diameter
•  A típus / Type A
•  poliamid alapanyagú / polyamide material
•  essések száma: 20 / number of falls: 20
•  csúszótakaró 3mm / slip cover 3mm
•  1,9% zsugorodás vizes áztatás után / water shrinkage 1.9%
•  statikus ellenállás 32kN / static resistance 32kN
•  ellenállás csomókkal 18kN / resistance with knots 18kN
•  10 év használat + 2 év tárolás / 10 years of use + 2 years of storage

Tulajdonságok / Features:
•  készülék hossza 60 cm / device’s length 60cm
•  maximális teherbírása 140 kg / maximum load 140kg
•  ellenállás 23kN / resistance 23kN
•  esésjelzőt tartalmaz / contains fall indicator
•  nem vízszintes használatra / not for horizontal use
•  féktávolság 90 cm (elnyelővel együtt) / stopping distance 90cm (including absorber)
•  forgatható csatlakozónyílás 20mm / swivel connector opening 20mm
•  10 év használat + 1 év tárolási idő / 10 years of use + 1 year storage lifetime
•  5 cm széles és 1,33 cm vastag szalaggal / with 5cm wide and 1,33cm thick tape
•  az energiaelnyelő 6 kN alá csökkenti az ütközőerőt / the energy absorber reduces the impact force below 6kN

Tulajdonságok / Features:
•  féktávolság: 1,35 m, 1,35 m, 1,4 m, 1,4 m, 1,5 m / braking distance: 1,35m, 1,35m, 1,4m, 1,4m, 1,5m
•  magasság: 263-396 mm / height: 263mm-396mm
•  hossz: 172-280 mm / length: 172mm-280mm
•  szélesség: 87-109 mm / width: 87mm-109mm
•  max. teherbírás 140 kg / max. load 140kg
•  statikus ellenállás 15kN / static resistance 15kN
•  ütőerő < 6 kN / impact force < 6 kN
•  korlátlan élettartam / unlimited lifetime
•  esésjelző: esés esetén a zöld vonal pirosra vált / drop indicator: in case of fall the green line turns red
•  ATE robbanásveszélyes légkörben való munkavégzésre minősített / certified for work in ATE explosive atmospheres
•  acél csatlakozókkal: Irudek 976 és 981 / with steel connectors Irudek 976 and 981
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ERO
Termék típusa / Product type: Ereszkedő / Descender
Tanúsítvány / CE:  EN 12841-C; EN 341; EN 795-B                                                                                                 
Méret / Size:  egy méret / one size
Súly / Weight: 360g
Anyag / Material: termék: aluminium; kivitel: eloxált / Body: aluminium; Finish: anodised

LIFT EVO (LEFT/RIGHT)
Termék típusa / Product type: Mászóeszköz / Climbing harness
Tanúsítvány / CE:  EN 567; EN 12841-B                                                                                              
Méret / Size:  egy méret / one size
Súly / Weight: 90g
Anyag / Material: Test: aluminium, Fogak: acél / Body: aluminium, Teeth: steel

Tulajdonságok / Features:
•  10-12 mm átmérőjű / 10-12mm diameter
•  minimális szakítószilárdság 16kN / minimum tensil strength 16kN
•  maximális teherbírása 225 kg / maximum load 225kg
•  korlátlan élettartam / unlimited lifetime
•  pánikellenes funkció / anti-panic function
•  ergonomikus kar visszatérő rugó / ergonomic lever return spring
•  többfunkciós készülék / multifunctional device

Tulajdonságok / Features:
•  9-13 mm átmérőjű / 9-13mm diameter
•  kötéltovábbító fogantyú ultrakönnyű blokkolással / rope progression handle with ultralight blocking
•  ergonomikus kialakítás az optimális fogásért / ergonomic design for the optimal grip
•  balos/jobbos változat / left/right hand version
•  egyköteles emelkedéshez tervezték / designed for single rope ascents 
•  kotlátlan élettartam / unlimited lifetime

RESCUE KIT RK3
Termék típusa / Product type: Mentőkészlet / Rescue kit
Tanúsítvány / CE:  EN 12841C; EN 12278; EN 567; EN 795B; EN 1891ª; EN 362
Méret / Size:  30m, 50m
Súly / Weight: 5400g, 7100g

Tulajdonságok / Features:
a következőket tartalmazza / Contains the next things:
Ereszkedő eszköz D4 / Descending device D4:
•  aluminium alapanyagú / aluminum material
•  max. teherbírás 240kg / max. load capacity 240kg
•  80x80x200mm méretű / size 80x80x200mm
•  minimum törőerő 16kN / minimum breaking force 16kN
•  végtelen élettartam / unlimited lifetime
•  10,5-11,5mm kötél kompatibilis / 10.5-11.5mm rope compatible
CTA02 hevederszalag / CTA02 anchor strap:
•  poliészter/acél/poliamid alapanyagú / PE/steel/polyamide material
•  1,50m hosszú / 1.50m long
•  22kN ellenállás / 22kN resistance
•  60mm széles / 60mm wide
•  10 év használat + 1 év tárolás / 10 years of use + 1 year of storage
Irusack 40 literes hátizsák / Irusack 40L backpack:
•  vízlepergető / water repellent
•  súly / weight 750g
•  47x70x30cm
•  vállfogantyú / shoulder handle
•  roll-top zárás / roll-top closure
HaulerBiner 105 cm-es emelő / HaulerBiner 105cm hoist:
•  méret / size 105cm, 165cm, 300cm
•  súly / weight 720g, 880g, 1200g
•  teljesen összehúzott hossza 32cm / fully collapsed length 32cm
•  140kg kapacitás / 140kg capacity
•  6mm kötéllel kompatibilis / compatible with 6mm rope
•  aluminium alapanyagú / aluminum material 
•  minimum törési ellenállás 16kN / minimum breaking strength 16kN
•  10 év használat + 1 tárolás / 10 years of use + 1 storage

Boa kötél L 10,5 mm 30M / Boa rope L 10,5 mm 30M:
•  10,5mm átmérőjű / 10.5 mm diameter
•  A típus / Type A
•  súly / weight 72g/m
•  poliamid alapanyagú / polyamide material
•  essések száma: 20 / number of falls: 20
•  csúszótakaró 3mm / slip cover 3mm
•  1,9% zsugorodás vízes áztatás után / water shrinkage 1.9%
•  statikus ellenállás 32kN / static resistance 32kN
•  ellenállás csomókkal 18kN / resistance with knots 18kN
•  10 év használat + 2 év tárolás / 10 years of use + 2 years of storage
2 db 992-es automata karabiner / 2 automatic carabiners 992:
•  súly: 84g / weight: 84g 
•  statikus ellenállás 23 kN / static resistance 23 kN 
•  nyitás 21mm / opening 21mm 
•  anyaga alumínium / material is aluminum 
•  zárrendszer Twist-Lock / Twist-Lock locking system 
•  kulcszár: Igen / key lock: yes
Irudek Salve mentőblokkoló / Irudek Salve rescue blocker:
•  kábel átmérő 4-5mm / cable diameter 4-5mm
•  kötél átmérő 8-16mm / rope diameter 8-16mm 
•  20-30mm övszélesség / 20-30mm belt width
•  súly 375g / weight 375g
•  100mm magas / 100mm high
•  75mm széles / 75mm wide
•  csapszélesség 90mm / pin width 90mm
•  anyaga magas erősségű aluminium / 
    material high-strength aluminum     
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OPEN 984
Termék típusa / Product type: Kampó / Hook
Tanúsítvány / CE:  EN 362                                                                                               
Méret / Size:  egy méret / one size
Súly / Weight: 250g
Anyag / Material: Aluminium

BOA BLUE ROLL
Termék típusa / Product type: Kötél / Rope
Tanúsítvány / CE:  EN 31891 A
Méret / Size:  100m, 200m
Súly / Weight: 72g/m
Anyag / Material: Poliamid / Polyamide

IRULADDER
Termék típusa / Product type: Üvegszálas létra / Fiberglass ladder
Tanúsítvány / CE:  EN795B; EN131; EN50528; EN6147B
Méret / Size:  min. 3,5m, max. 6m
Súly / Weight: 25kg
Anyag / Material: Lépcső: üveggyapot, Csavarok és szerelvények: rozsdamentes acél / Steps: fiberglass, 
 Screws and fittings: stainless steel

Tulajdonságok / Features:
•  nyílás 60mm / opening 60mm
•  zárás DUE-LOCK / closing DUE-LOCK
•  20kN ellenállás / 20kN resistance
•  korlátlan élettartam / unlimited lifetime

Tulajdonságok / Features:
•  10,5 mm átmérőjű / 10,5mm diameter
•  esések száma: 20 / number of falls: 20
•  64% tömegű maganyag / 64% weight core material
•  36% fedősúly / 36% cover weight
•  csúszó hüvely 3mm / sliding sleeve 3mm
•  3,4% nyúlás 50-150kg / 3,4% elongation 50-150kg
•  1,9% zsugorodás vizes áztatás után / 1,9% shrinkage after water soaking
•  32 kN statikus szilárdság / 32 kN static strength
•  18 kN ellenállás csomókkal / 18 kN resistance with knots
•  10 év használat + 1 év tárolási idő / 10 years of use + 1 year storage lifetime
•  az ellenállás és a rugalmasság tökéletes egyensúlyára tervezték / 
   designed for the perfect balance between resistance and flexibility

Tulajdonságok / Features:
•  szigetelés 100 kv / insulation 100 kv
•  lépcsők közötti távolság 28 cm / distance between steps 28cm
•  lépcső 30 mm vastag / steps 30 mm thick
•  kötél hossza 10 m / rope length 10 m
•  szigetel elektromos és hőhatásokkal szemben / insulating against electrical and thermal agents
•  antimágneses, ellenáll a nedvességnek, savaknak, korróziónak stb. / antimagnetic and resistant to humidity, acids, corrosion, etc.
•  két PRO7 horgonygyűrűvel rendelkezik a felső és az alsó lépcsőn a mentések végrehajtásához / 
    it has two PRO7 anchor rings on the upper and lower steps to carry out rescues

Boa kötél L 10,5 mm 30M / Boa rope L 10,5 mm 30M:
•  10,5mm átmérőjű / 10.5 mm diameter
•  A típus / Type A
•  súly / weight 72g/m
•  poliamid alapanyagú / polyamide material
•  essések száma: 20 / number of falls: 20
•  csúszótakaró 3mm / slip cover 3mm
•  1,9% zsugorodás vízes áztatás után / water shrinkage 1.9%
•  statikus ellenállás 32kN / static resistance 32kN
•  ellenállás csomókkal 18kN / resistance with knots 18kN
•  10 év használat + 2 év tárolás / 10 years of use + 2 years of storage
2 db 992-es automata karabiner / 2 automatic carabiners 992:
•  súly: 84g / weight: 84g 
•  statikus ellenállás 23 kN / static resistance 23 kN 
•  nyitás 21mm / opening 21mm 
•  anyaga alumínium / material is aluminum 
•  zárrendszer Twist-Lock / Twist-Lock locking system 
•  kulcszár: Igen / key lock: yes
Irudek Salve mentőblokkoló / Irudek Salve rescue blocker:
•  kábel átmérő 4-5mm / cable diameter 4-5mm
•  kötél átmérő 8-16mm / rope diameter 8-16mm 
•  20-30mm övszélesség / 20-30mm belt width
•  súly 375g / weight 375g
•  100mm magas / 100mm high
•  75mm széles / 75mm wide
•  csapszélesség 90mm / pin width 90mm
•  anyaga magas erősségű aluminium / 
    material high-strength aluminum     
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