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• fémmentes, hideg ellen minősített 
   (CI) biztonsági védőbakancs, teljes 
   műszőrme béléssel és erős marha-
   bőr felsőrésszel
• antisztatikus, olaj- és saválló, emelt 
   szinten SRC csúszásbiztos, hajlé-
   kony, kétrétegű PU talp sárlepergető 
   mintázattal
• kompozit műanyag lábujjvédő (CK)
   és talplemez, mely a hideg ellen is 
   jobban szigetel
• szélesebb orr-rész
• MÉRET: 35–›48

10 799.- Ft

TARNA (2704 S3 CK) cikkszám 9TARN

• fekete, vízlepergető és szellőző 
   színbőr felsőrész
• nedvszívó, gyorsan száradó,
   lélegző belső bélés
• könnyű, perforáción keresztül
   szellőző kompozit műanyag
   lábujjvédő (CK)
• flexibilis, fémmentes,
   átszúrás elleni talplemez
• olajálló, antisztatikus,
   kétrétegű PU talp,
   ütődéselnyelő sarok
• emelt szintű SRC csúszásmentesség 
• megerősített TPU saroktámasz,
   plusz PU borítás az orr-részen
• kivehető, antisztatikus, izzadságszívó, 
   energiaelnyelő talpbetét,
   komfortos textil felülettel
• szivacsos szártető,
   párnázott békanyelv
• teljesen fémmentes védőlábbeli
• MÉRET: 38-47

OPAL (S3 SRC) cikkszám 9OPAH cikkszám 9OPAL

12 599.- Ft
9OPAH

12 599.- Ft
9OPAL

10%
KEDVEZMÉNY

10%
KEDVEZMÉNY

10%
KEDVEZMÉNY  

EN ISO 20344, EN ISO 20345

EN ISO 20344, EN ISO 20345

EN ISO 20344, EN ISO 20345



• biztonsági védőlábbeli bőr
   felsőrésszel, PU orrborítással
• könnyű, kompozit műanyag
   lábujjvédő (CK)
• átszúrás elleni talplemez, az acélnál 
   könnyebb, rugalmasabb,
   jobb hőszigetelő
• olajálló, antisztatikus, kétrétegű
   PU talp, SRC csúszásbiztosság
• szivacsos bokarész és nyelv,
   ütődéselnyelő sarokrész
• teljesen fémmentes, műanyag fűző-
   vezetős, a fémdetektor nem érzékeli
• MÉRET: 38–›48

7 999.- Ft

FREEDITE védőbakancs

VÉDŐLÁBBELIK

cikkszám 9FREH

• biztonsági védőlábbeli bőr
   felsőrésszel, PU orrborítással
• könnyű, kompozit műanyag
   lábujjvédő (CK)
• átszúrás elleni talplemez, az acélnál 
   könnyebb, rugalmasabb,
   jobb hőszigetelő
• olajálló, antisztatikus, kétrétegű
   PU talp, SRC csúszásbiztosság
• szivacsos bokarész és nyelv,
   ütődéselnyelő sarokrész
• teljesen fémmentes, műanyag fűző-
   vezetős, a fémdetektor nem érzékeli
• MÉRET: 38–›48

7 999.- Ft

FREEDITE védőfélcipő cikkszám 9FREL

• acél orrmerevítő
• acél talplemez
• olajálló, antisztatikus kétrétegű PU talp
   SRC csúszásmentesség és
   energiaelnyelő sarok
• szivacsos bokarész és békanyelv,
   sarokrészen fényvisszaverő díszcsík
• szellőző hálós belső bélés,
   kivehető talpbetéttel
• Alkalmazási területek: száraz, beltéri
   körülmények, közmunkák, könnyűipar,
   karbantartás, szolgáltatás stb.
• MÉRET: 35–›47

4 299.- Ft

NACRITE védőbakancs

4 299.- Ft

NACRITE védőcipő
• acél orrmerevítő
• acél talplemez
• olajálló, antisztatikus kétrétegű PU talp
   SRC csúszásmentesség és
   energiaelnyelő sarok
• szivacsos bokarész és békanyelv,
   sarokrészen fényvisszaverő díszcsík
• szellőző hálós belső bélés,
   kivehető talpbetéttel
• Alkalmazási területek: száraz, beltéri
   körülmények, közmunkák, könnyűipar,
   karbantartás, szolgáltatás stb.
• MÉRET: 35–›47

VÉDŐKESZTYŰK

 • maximális szakítás- és kopásálló-
   ság, D színtű TDM vágásbiztosság, 
   13-as kötésű, szürke, multiszálas 
   védőkesztyű
• tenyerén szintén szürke, kopásálló 
   PU mártás
• szellőző kézhát, gumírozott
   mandzsetta
• MÉRET: 6, 7, 8, 9, 10 és 11-es
• CSOMAGOLÁS: 50/5

EUROCUT kesztyű cikkszám 1CRPG

• fekete polikloroprén és természetes 
   gumi anyag
• pamutbolyhozott belső
• 0,72 mm vastag
• 32 cm hosszú
• vegyszerek, mikro-
   organizmusok ellen véd
• csúszás ellen érdesített tenyér
• MÉRET: 7, 8, 9, 10 és 11-es
• CSOMAGOLÁS: 100

539.- Ft

EUROTECHNIQUE kesztyű

•  sárga színű természetes latex
• pamutbolyhozott belső
• véd sav, lúg, hipó, háztartási
   vegyszerek és mikro-
   organizmusok ellen
• 0,45 mm vastag
•  30 cm hosszú
• csúszás ellen érdesített tenyér 
• CSOMAGOLÁS: 100/10

269.- Ft

EUROTECHNIQUE kesztyű cikkszám 5030 
• 13-as kötésű, poliészter védőkesztyű, 
   fekete színben
• tenyerén kopásálló PU mártás
• kiváló fogásbiztosság
• kényelmes és tartós
• Külön csomagolva
• szellőző kézhát
• gumírozott mandzsetta
• MÉRET: 6, 7, 8, 9, 10 és 11-es
• CSOMAGOLÁS: 100/10

225.- Ft

EUROLITE kesztyű cikkszám 1PUBB 

239.- Ft

EUROLITE védőkesztyű cikkszám 1PUBG
• 13-as kötésű, piros poliészter
   védőkesztyű
• tenyerén fekete, emelt szinten 
   csúszásbiztos latex mártás
• kiváló fogásbiztosság
• extra tapadás
• szellőző kézhát
• gumírozott mandzsetta
• MÉRET: 6, 7, 8, 9, 10 és 11-es
• CSOMAGOLÁS: 100/10

379.- Ft

EUROGRIP védőkesztyű cikkszám 1LACR
• 13-as kötésű, poliészter védőkesztyű, 
   szürke színben
• tenyerén kopásálló PU mártás
• kiváló fogásbiztosság
• kényelmes és tartós
• Külön csomagolva
• szellőző kézhát
• gumírozott mandzsetta
• MÉRET: 6, 7, 8, 9, 10 és 11-es
• CSOMAGOLÁS: 100/10

10%
KEDVEZMÉNY

10%
KEDVEZMÉNY

10%
KEDVEZMÉNY

10%
KEDVEZMÉNY

20%
KEDVEZMÉNY

10%
KEDVEZMÉNY

10%
KEDVEZMÉNY

10%
KEDVEZMÉNY

10%
KEDVEZMÉNY

10%
KEDVEZMÉNY

cikkszám 5310 

EN ISO 20344, EN ISO 20345

EN ISO 20344, EN ISO 20345

EN ISO 20345 : 2011

EN ISO 20345 : 2011

• zöld akrilonitril
• pamutbolyhozott belső
• sav-, lúg-, olaj-, zsír-, és vegyszerálló 
• mikroorganizmusok elleni védelem
• csúszás ellen érdesített tenyér
• 0,38 mm vastag, 32 cm hosszú
• MÉRET: 7, 8, 9 és 10-es
• CSOMAGOLÁS: 100

499.- Ft

EUROTECHNIQUE kesztyű cikkszám 5510 

10%
KEDVEZMÉNY

EN388:2016 3001X

EN388:2016  4x43D EN388:2016  3131x

EN388:2016  1000X EN388:2016  3131x

EN420, EN388: 2016 3131x EN420, EN388: 3131x

1 039.- Ft

(S3 SRC)

(S3 SRC)

(S1P SRC)

(S3 SRC)

cikkszám 9NAC0100

cikkszám 9NACL100



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

NAVY / PADDOCK 2/1 cikkszám 8NAVW, 8PADW

• gombbal és cipzárral záródó,
   gumírozott derék
• zárható hátsó telefonzseb
• 2 fedett rávarrott zseb
   a combon
• tépőzárral állítható bokarész
• tépőzáras térdeplőtasak
• SZÍN: sötétkék/szürke,
   szürke/narancs
• MÉRET: S–›6XL

NAVY / PADDOCK II csz. 5NAP050, 5PAP150
• cipzáras mellzseb
• fedett telefonzseb
   a mellrészen
• két fedett farzseb
• szerszám- és
   kalapácstartó
• tépőzáras térdeplőtasak
• SZÍN: sötétkék/szürke,
   szürke/narancs
• MÉRET: S–›6XL

NAVY / PADDOCK II csz. 5NAB050, 5PAB150

NAVY / PADDOCK II csz. 5NAG050, 5PAG150

MUNKARUHÁZAT

• tépőzárral állítható mandzsetta
• rávarrt, fedett zseb
   névjegykártyatartóval 
• betéttel azonos
   színű varrás
• fedett cipzár
• SZÍN:
   sötétkék/szürke,
   szürke/narancs
• MÉRET: S–›6XL

6 119.- Ft 8 279.- Ft

5 849.- Ft 7 739.- Ft

NAVY / PADDOCK II csz. 5NAV050, 5PAV150
• eltérő színű hagyományos gallér
• fedett patent
• patenttal állítható mandzsetta
• megerősített hátrész
• MÉRET: S–›4XL

IRAZU csz. 5IRD120, 5IRD150
• fémmentes
• kényelmi betét a láb között
• megemelt hátrész
• megerősített térdrész
• műanyag kulcs-
   vagy kitűzőtartó  
• MÉRET: S–›4XL

6 299.- Ft 6 199.- Ft

IRAZU csz. 5IRP120, 5IRP150

MUNKARUHÁZAT

10%
KEDVEZMÉNY

10%
KEDVEZMÉNY

10%
KEDVEZMÉNY

10%
KEDVEZMÉNY

10%
KEDVEZMÉNY

10%
KEDVEZMÉNY

10%
KEDVEZMÉNY

• vastag, kopásálló,
   ánckötésű anyag,
   60% pamut, 40% poliészter
• egyenes fazonú,
   kényelmes ruhák
   nagy szakítószilárdságú
   anyagból
• praktikus zsebek,
   kulcstartók, névjegytartó
   és mobil kiegészítők
• esztétikus zsebfedők,
   bőségráncok,
   karöltők és cipzárak
• MÉRET: S–›6XL

EN 14404:2004+A1:2010 EN 14404:2004+A1:2010

EN ISO 13688:2013 EN 14404:2004+A1:2010

EN342

• patenttal állítható mandzsetta
• tépőzárral állítható derék
• teljesen fémmentes
• megerősített váll- és hátrész
• állig érő húzózár
• szennyeződésektől védő,
   tépőzáras cipzárfedő  
• MÉRET: S–›4XL

IRAZU cikkszám 5IRJ120, 5IRJ150

6 929.- Ft

10%
KEDVEZMÉNY

IRAZU csz. 5IRB120, 5IRB150

8 099.- Ft 10 299.- Ft

IRAZU csz. 5IRC120, 5IRC150

10%
KEDVEZMÉNY

10%
KEDVEZMÉNY

• műanyag csatos vállpánt
• kényelmi betét a láb között
• gombbal záródó,
   oldalt gumírozott
   és oldalgombos derék
• megerősített térdrész
• MÉRET: S–›4XL

15 999.- Ft
8NAVW

15 119.- Ft
8PADW

• 300 g/m2 kevertszálas alapanyag
• regular szabás, kopásálló overall
• oldalt gumírozott derékrész
• magas álló gallér
• állítható mandzsetta
• 2 felső zseb, 2 oldalzseb
   2 farzseb, 1 cargo zseb
   1 vonalzó zseb
• kulcs- vagy kitűző tartó  
• MÉRET: S–›4XL



• Beütődés ellen véd
• Oldalsó szellőző betétek
• Egy darabból álló speciális
   csuklós ABS héj
• EVA hab a fejtetőrészen
• 35% pamut, 65% PES külső
• Közepes méretű sild is segíti
   a felfelé nézést
• Fényvisszaverő csík
• Tépőzáras állíthatóság
   58 és 63 cm között
• SZÍN: sárga HV
• Sild hossza: 5 cm
• SÚLY: 168 g

3 399.- Ft

KÖZEPES SILDES sárga cikkszám 6CHV160NSI

15%
KEDVEZMÉNY

EN 812: 2012

• Beütődés ellen véd
• Oldalsó szellőző betétek
• Egy darabból álló speciális
   csuklós ABS héj
• EVA hab a fejtetőrészen
• 35% pamut, 65% PES külső
• Közepes méretű sild is segíti
   a felfelé nézést
• Fényvisszaverő csík
• Tépőzáras állíthatóság
   58 és 63 cm között
• SZÍN: narancs HV
• Sild hossza: 5 cm
• SÚLY: 168 g

3 399.- Ft

KÖZEPES SILDES narancs cikkszám 6CHV170NSI

15%
KEDVEZMÉNY

EN 812: 2012

• Beütődés ellen véd
• Oldalsó szellőző betétek
• Egy darabból álló speciális
   csuklós ABS héj
• EVA hab a fejtetőrészen
• 85% pamut, 15% PES külső
• Rövid sild is segíti
   a felfelé nézést
• Fényvisszaverő csík
• Tépőzáras állíthatóság
   58 és 63 cm között
• SZÍN: fekete
• Sild hossza: 3 cm
• SÚLY: 160 g

2 999.- Ft

RÖVID SILDES fekete cikkszám 6CMS010NSI

15%
KEDVEZMÉNY

EN 812: 2012
2 999.- Ft

RÖVID SILDES sötétkék cikkszám 6CMS120NSI
• Beütődés ellen véd
• Oldalsó szellőző betétek
• Egy darabból álló speciális
   csuklós ABS héj
• EVA hab a fejtetőrészen
• 85% pamut, 15% PES külső
• Rövid sild is segíti
   a felfelé nézést
• Fényvisszaverő csík
• Tépőzáras állíthatóság
   58 és 63 cm között
• SZÍN: sötétkék
• Sild hossza: 3 cm
• SÚLY: 160 g

15%
KEDVEZMÉNY

EN 812: 2012

• Beütődés ellen véd
• Oldalsó szellőző betétek
• Egy darabból álló speciális
   csuklós ABS héj
• EVA hab a fejtetőrészen
• 85% pamut, 15% PES külső
• Rövid sild is segíti
   a felfelé nézést
• Fényvisszaverő csík
• Tépőzáras állíthatóság
   58 és 63 cm között
• SZÍN: fekete
• Sild hossza: 5 cm
• SÚLY: 168 g

2 999.- Ft

KÖZEPES SILDES fekete cikkszám 6CMM010NSI

EN 812: 2012

• Beütődés ellen véd
• Oldalsó szellőző betétek
• Egy darabból álló speciális
   csuklós ABS héj
• EVA hab a fejtetőrészen
• 85% pamut, 15% PES külső
• Rövid sild is segíti
   a felfelé nézést
• Fényvisszaverő csík
• Tépőzáras állíthatóság
   58 és 63 cm között
• SZÍN: sötétkék
• Sild hossza: 5 cm
• SÚLY: 168 g

2 999.- Ft

KÖZEPES SILDES sötétkék cikkszám 6CMM120NSI

15%
KEDVEZMÉNY

EN 812: 2012

• három rétegből álló, 310 g/m2-es 
   Softshell® anyag
• a közbülső réteg vízhatlan TPU film   
   (vízállóság: 8000 mm)
• mikropolár bélés
• zsinórral állítható aljrész
• gumírozott csukló, tépőzáras
   állítási lehetőséggel
• gallér tetejéig futó YKK cipzár,
   poláros gallérba rejtett kapucni
• 1 cipzáras felső zseb, 2 cipzáras
   oldalzseb, 2 belső zseb és
   1 tépőzáras belső telefonzseb
• SZÍN: kék (5YANS20),
   piros (5YANS30)
• MÉRET: S–›3XL

YANG

• három rétegből álló, 310 g/m2-es 
   Softshell® anyag
• a külső puha, rugalmas réteg
• a közbülső réteg vízhatlan TPU 
   film (vízállóság: 8000 mm)
• a belső réteg 150g/m2-es
   mikropolár bélés
• állítható aljrész, és derékvédő
• gumizott csukló, tépőzáras
   állítási lehetőséggel
• gallér tetejéig futó, vízlepergető
   cipzár, három cipzáras zseb
• SZÍN: piros
• MÉRET: XS–›3XL

YANG cikkszám 5YANB
• három rétegből álló, 310 g/m2-es 
   Softshell® anyag
• a külső puha, rugalmas réteg
• a közbülső réteg vízhatlan TPU 
   film (vízállóság: 8000 mm)
• a belső réteg 150g/m2-es
   mikropolár bélés
• állítható aljrész, és derékvédő
• gumizott csukló, tépőzáras
   állítási lehetőséggel
• gallér tetejéig futó, vízlepergető
   cipzár, három cipzáras zseb
• SZÍN: piros
• MÉRET: XS–›3XL

YANG cikkszám 5YANR

• 300 g/m2-es Softshell alapanyagú 
   kabát 120 g/m2 vastag poliészter 
   töltéssel és mikropolár béléssel
• kiváló vízálló és szellőző
• vízlepergető cipzár
• rejtett kapucni
• 2 cipzáras oldal zseb,
   1 cipzáras felső zseb,
   1 cipzáras zseb
• SZÍN: 5YAW00 fekete,
   5YAW10 piros
• MÉRET: S–›3XL

YANG csz. 5YAW00, 5YAW10

2 549.- Ft

RÖVID SILDES sötétkék

 • 3 rétegből álló, 310 g/m2-es
   Softshell® anyag
• a külső puha, rugalmas réteg
• a közbülső réteg vízhatlan TPU film 
   (vízállóság: 8000 mm)
• zsinórral állítható aljrész
• gumírozott csukló, tépőzáras
   állítási lehetőséggel
• gallér tetejéig futó YKK cipzár,
   poláros gallérba rejtett kapucni
• 1 cipzáras felső zseb, 2 cipzáras 
   oldalzseb, 2 belső zseb és
   1 tépőzáras belső telefonzseb
• SZÍN: fekete
• MÉRET: S–›3XL

10 990.- Ft

12 999.- Ft

12 999.- Ft

20 249.- Ft 12 999.- Ft

YANG cikkszám 5YANS10

10%
KEDVEZMÉNY

10%
KEDVEZMÉNY

10%
KEDVEZMÉNY

10%
KEDVEZMÉNY

10%
KEDVEZMÉNY

EN340

FEJVÉDŐS BASEBALL SAPKA

EN 812: 2012

15%
KEDVEZMÉNY

MUNKARUHÁZAT

cikkszám 5YANS20, 5YANS30

15%
KEDVEZMÉNY

• Beütődés ellen véd
• 4 szellőző nyílás
• Egy darabból álló speciális
   csuklós ABS héj,
• 360 fokos védelem
• EVA hab a fejtetőrészen
• 100% pamut külső
• Rövid sild is segíti
   a felfelé nézést
• Tépőzáras állíthatóság
   54 és 59 cm között
• SZÍN: sötétkék
• Sild hossza: 3 cm
• SÚLY: 160 g

cikkszám 6CPS120NSI



Az Ön munkavédelmi szaküzlete

• SNR: 29 dB
• Könnyen és higiénikusan felhelyez-
hető 
• Zöld PVC szár segítségével
• Szorosan illeszkedik a hallójáratban
• Zsinóros változat
• Fültok alatt is használható
• Egyszerhasználatos
   sárga PU hab
• Anatómiai kialakítás
• 1 dobozban 50 pár van
   és 20 doboz van egy kartonban

11 199.- Ft

FÜLDUGÓ gomba / zsinóros cikkszám 6MUSC00NSI

 • SNR: 23 dB
• Extra kényelmes
• Könnyen és higiénikusan felhelyezhe-
tő • Fekete ABS szár segítségével
• Szorosan illeszkedik a hallójáratban
• Zsinóros változat
• Fültok alatt is használható
• Egyszerhasználatos sárga PU hab
• Anatómiai kialakítás
• 1 dobozban 50 pár van
   és 20 doboz van egy kartonban

9 599.- Ft

FÜLDUGÓ harang / zsinóros cikkszám 6FITC00NSI

7 199.- Ft

FÜLDUGÓ harang / száras cikkszám 6FITU00NSI
 • SNR: 23 dB
• Extra kényelmes
• Könnyen és higiénikusan felhelyezhető 
• Fekete ABS szár segítségével
• Szorosan illeszkedik a hallójáratban
• Zsinór nélküli változat
• Fültok alatt is használható
• Egyszerhasználatos sárga PU hab
• Anatómiai kialakítás
• 1 dobozban 50 pár van
   és 20 doboz van egy kartonban

• SNR: 29 dB
• Könnyen és higiénikusan felhelyezhető 
• Zöld PVC szár segítségével
• Szorosan illeszkedik a hallójáratban
• Zsinór nélküli változat
• Fültok alatt is használható
• Egyszerhasználatos
   sárga PU hab
• Anatómiai kialakítás
• 1 dobozban 50 pár van
   és 20 doboz van egy kartonban

9 599.- Ft

FÜLDUGÓ gomba / száras cikkszám 6MUSU00NSI
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• KERET: műanyag (nylon) (F)
• SZÁR: állítható hosszúságú,
   szemüvegzsinórra fűzhető műanyag
• LENCSE: 2,2 mm vastag polikarbonát 
• OLDALVÉDŐ: egybeépített
• SÚLY: könnyű, 34 g
• CSOMAGOLÁS: 120/10
• kék keret
• víztiszta lencse
   (2-1,2 1F, fényszűrő osztály: 0)

499.- Ft

ECOLUX szemüveg cikkszám 60360
• KERET: műanyag, poliamid (FT)
• SZÁR: állítható hosszúságú és 
   dőlésszögű, felfűzhető végű műanyag 
• LENCSE: karcmentes, erősített, 
   extrém hőmérsékleti viszonyok
   között is használható, 2,4 mm vastag 
   polikarbonát
• OLDALVÉDŐ: egybeépített
• SÚLY: 38 g
• CSOMAGOLÁS: 120/10
• kék keret
• víztiszta lencse
   (2-1,2 1FTK, fényszűrő osztály: 0)

675.- Ft

PIVOLUX szemüveg cikkszám 60325

799.- Ft

POKELUX szemüveg cikkszám 60550
• KERET: 100% polikarbonát (FT) 
• SZÁR: polikarbonát, felfűzhető
• LENCSE: páramentes illetve extrém 
   hőmérsékleti viszonyok között
   használható, erősített, 2,45 mm 
   vastag polikarbonát
• OLDALVÉDŐ: ívelt
• SÚLY: nagyon könnyű, 23 g
• CSOMAGOLÁS: 120/10
• 60550: színtelen keret
• víztiszta páramentes lencse
   (2-1,2 1 FTN, fényszűrő osztály: 0)
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