SNIPER ELITE MUNKARUHA CSALÁD
• vadászzöld, bézs díszítésû, 340 g/m2 100% pamut, lánckötésû, szanforizált, nagy igénybevételre tervezett védôruházat • egyenes fazonú, kényelmes ruhák nagy szakítószilárdságú, testbarát anyagból • praktikus zsebek, kulcstartók és mobil kiegészítôk (névjegytartó,
térdeplôbetét) • esztétikus, eltérô színû zsebfedôk, bôségráncok, karöltôk és cipzárak • méret: S, M, L, XL, XXL, XXXL (40-62)
EU szabvány: EN340
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TÉLIKABÁT

RSNIW

• mellénnyé alakítható bélelt kabát levehetô ujjakkal
és bélelt kapucnival, állítható mandzsettával • vastag,
szellôzô, 100% pamut külsô és belsô, 200 g/m² -es
poliészter közti-bélés • két oldal-, három rávarrt-,
egy telefon-, egy kar-, két cipzáros- és egy hátsó
hosszú tároló zseb

KABÁT

RSNIV

• dzsekifazonú kabát rejtett húzózárral, állítható mandzsettával • két oldal-, három, bőségráncos rávarrt-,
egy telefon-, két cipzáros-, egy kabátujj- és egy hos�szú tároló zseb a deréknál • tépőzárral külön rögzíthető, választható névjegytartó • állig érő húzózár,
szennyeződésektől védő, tépőzáras cipzárfedővel

MELLÉNY

RSNIG

• egyenes szabású, cipzáros mellény állítható aljrésszel • két oldal, három rávarrt-, két cipzáros- és
egy hosszú, hátsó tároló zseb • tépôzárral külön
rögzíthetô, választható névjegytartó

KERTÉSZNADRÁG

RSNIB

• csatokkal állítható gumis vállpánt, oldalgombos
gumizott derék • két bőségráncos oldal-, két nagy
rátétes-, két szerszámtartó-, két zárható far- és mellzseb • dupla térdfolt és térdeplőtasak, rendelhető
térdvédővel • tépőzárral állítható bokarész

SHORT

RSNIS

• két rátétes nagy-, két oldal-, egy telefon-, két szerszámtartó-, és két zárható farzsebbel • bermudanadrág a derékpántnál csatos övszalaggal

DERÉKNADRÁG

RSNIP

• két oldal-, két zárható rátétes-, három szerszám-,
egy telefon- és két zárható farzseb • övbújtatók, biztonsági varrás az ülepen, tépőzárral állítható bokarész • dupla térdeplőtasak, választható térdvédővel

COVERGUARD® • MUNKARUHÁK

271

MERCURE MUNKARUHA CSALÁD
• 340 g/m2-es, szanforizált, nagy igénybevételre tervezett 100% pamut védôruházat • szín: királykék, sávoly szövésû • egyenes fazonú,
kényelmes ruhák nagy szakítószilárdságú testbarát pamut anyagból • mindkét oldalon duplán szegett, kettôs biztonsági varrással
• méret: 36-tól 62-ig, dupla méretes változatban
EU szabvány: EN340
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OVERALL

74400-406

• cipzáros fazon, kihajtott gallér, a háton két bôségránc
• két oldal- és kettô cipzáros felsôzseb • 340 g/m2es, szanforizált, nagy igénybevételre tervezett 100%
pamutalapanyag • szín: királykék, sávoly szövésû
• mindkét oldalon duplán szegett, kettôs biztonsági
varrással

KABÁT

74100-106

• rejtett gombolás, 1 belsô, 3 külsô zseb • gombos
csuklórész, kihajtott gallér • 340 g/m2-es, szanforizált,
nagy igénybevételre tervezett 100% pamutalapanyag
• szín: királykék, sávoly szövésû • mindkét oldalon
duplán szegett, kettôs biztonsági varrással

DERÉKNADRÁG

74201-213

• két oldal-, egy-egy szerszám- és farzsebbel
• övbújtatók, biztonsági varrás az ülepen • 340 g/m2es, szanforizált, nagy igénybevételre tervezett 100%
pamutalapanyag • szín: királykék, sávoly szövésû
• mindkét oldalon duplán szegett, kettôs biztonsági
varrással

KERTÉSZNADRÁG

74300-313

• fémcsatokkal állítható gumis vállpánt • két oldal-,
egy-egy mell-, szerszám- és farzseb • választható
dupla méretes (74300D) változat is • 340 g/m2-es,
szanforizált, nagy igénybevételre tervezett 100% pamut
alapanyag • szín: királykék, sávoly szövésû • mindkét
oldalon duplán szegett, kettôs biztonsági varrással
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NAVY MUNKARUHA CSALÁD
• sötétkék, szürke díszítéssel • 245 g/m2 kopásálló, lánckötésû anyag, 60% pamut, 40% poliészter • egyenes fazonú, kényelmes ruhák
nagy szakítószilárdságú, testbarát anyagból • praktikus zsebek, kulcstartók és mobil kiegészítôk (névjegytartó, térdeplôbetét) • esztétikus,
eltérô színû zsebfedôk, bôségráncok, karöltôk és cipzárak • méret: S, M, L, XL, XXL, XXXL (40-62)
EU szabvány: EN340
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TÉLIKABÁT

RNAVW

• mellénnyé alakítható bélelt kabát, levehetô ujjakkal és
bélelt kapucnival, állítható mandzsettával • 220 g/m²
vastag 100% poliészter belsô bélés • két oldal-, három
rávarrt-, egy telefon-, egy kar-, két cipzáros- és egy
hátsó hosszú tároló zseb

KABÁT

RNAVV

• dzsekifazonú kabát rejtett húzózárral, állítható mandzsettával • két oldal-, három, bőségráncos rávarrt-,
egy telefon-, két cipzáros-, egy kabátujj- és egy hos�szú tároló zseb a deréknál • tépőzárral külön rögzíthető, választható névjegytartó • állig érő húzózár,
szennyeződésektől védő, tépőzáras cipzárfedővel

BÉLELT MELLÉNY

RNAVM

• 200 g/m²-es 100% poliészter béléssel • egyenes
szabású, cipzáros mellény állítható aljrésszel • két
oldal, három rávarrt-, két cipzáros- és egy hosszú, hátsó
tároló zseb • tépôzárral külön rögzíthetô, választható
névjegytartó • poliészter béléssel

DERÉKNADRÁG

RNAVP

• két oldal-, két zárható rátétes- és far-, három szerszám-, egy telefonzseb • övbújtatók, biztonsági varrás
az ülepen, tépőzárral állítható bokarész • dupla térdfolt
és térdeplőtasak, rendelhető térdvédővel

RÖVIDNADRÁG

RNAVS

• két rátétes nagy-, két oldal-, egy telefon-, két szerszámtartó-, és két zárható farzsebbel • bermudanadrág a derékpántnál csatos övszalaggal

BASEBALL

57170

• 60% pamut és 40% poliészter alapanyag • bikolor
szín, kemény sild és szitázható homlokrész • tépőzárral
állítható méret • csomagolás: 200/10
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OVERALL

RNAVC

• cipzáros, galléros fazon, állítható csukló- és bokarésszel • két oldal-, négy rátétes-, két szerszámtartó-,
két telefon-, három cipzáros és két farzseb • dupla
térdfolt és térdeplôtasak, választható térdvédôvel • teljes hosszúságban kétcipzáras (RNAVZ) kivitelben is

KERTÉSZNADRÁG

RNAVB

• csatokkal állítható gumis vállpánt, oldalgombos gumizott derék • két oldal-, két rátétes-, két szerszámtartó-, két zárható far- és mellzseb • dupla térdeplôtasak,
választható térdvédôvel • tépőzáras, állítható bokarész

MELLÉNY

RNAVG

• egyenes szabású, cipzáros mellény állítható aljrésszel • két oldal, három rávarrt-, két cipzáros- és
egy hosszú, hátsó tároló zseb • tépôzárral külön
rögzíthetô, választható névjegytartó
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PÓLÓ

RNAVT

• 155 g/m 2 vastagságú, 100% pamut alapanyag
• bikolor szín, raglán ujjas, mérettartó kivitel • dupla
varrású, környakas fazon • méret: S-XXXL

PADDOCK MUNKARUHA CSALÁD
• szürke, narancs díszítéssel • 245 g/m2 kopásálló, lánckötésû anyag, 60% pamut, 40% poliészter • egyenes fazonú, kényelmes ruhák
nagy szakítószilárdságú, testbarát anyagból • praktikus zsebek, kulcstartók és mobil kiegészítôk (névjegytartó, térdeplôbetét) • esztétikus,
eltérô színû zsebfedôk, bôségráncok, karöltôk és cipzárak • méret: S, M, L, XL, XXL, XXXL (40-62)
EU szabvány: EN340
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OVERALL

RPADC

• cipzáros, galléros fazon, állítható csukló- és bokarésszel • két oldal-, négy rátétes-, két szerszámtartó-,
két telefon-, három cipzáros és két farzseb • dupla
térdfolt és térdeplôtasak, rendelhető térdvédôvel

BASEBALL

57171

• 60% pamut és 40% poliészter alapanyag • bikolor
szín, kemény sild és szitázható homlokrész • tépőzárral
állítható méret • csomagolás: 200/10

DERÉKNADRÁG

RPADP

• két oldal-, két zárható rátétes- és far-, három szerszám-, egy telefonzseb • övbújtatók, biztonsági varrás az ülepen, tépőzárral állítható bokarész • dupla térdfolt és térdeplőtasak, választható térdvédővel

RÖVIDNADRÁG

RPADS

• két rátétes nagy-, két oldal-, egy telefon-, két szerszámtartó-, és két zárható farzsebbel • bermudanadrág a derékpántnál csatos övszalaggal
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TÉLIKABÁT

RPADW

• mellénnyé alakítható bélelt kabát levehető ujjakkal
és bélelt kapucnival, állítható mandzsettával • 220 g/
m² vastag 100% poliészter belső bélés • két oldal-,
három rávarrt-, egy telefon-, egy kar-, két cipzáros- és
egy hátsó hosszú tároló zseb

KABÁT

RPADV

• dzsekifazonú kabát rejtett húzózárral, állítható mandzsettával • két oldal-, három, bőségráncos rávarrt-,
egy telefon-, két cipzáros-, egy kabátujj- és egy hos�szú tároló zseb a deréknál • tépőzárral külön rögzíthető, választható névjegytartó • állig érő húzózár,
szennyeződésektől védő, tépőzáras cipzárfedővel

PÓLÓ

RPADT

• 155 g/m 2 vastagságú, 100% pamut alapanyag
• bikolor szín, raglán ujjas, mérettartó kivitel • dupla
varrású, környakas fazon • méret: S-XXXL

KERTÉSZNADRÁG

RPADB

• csatokkal állítható gumis vállpánt, oldalgombos
gumizott derék • két bőségráncos oldal-, két nagy
rátétes-, két szerszámtartó-, két zárható far- és mellzseb • dupla térdfolt és térdeplőtasak, rendelhető
térdvédővel • tépőzárral állítható bokarész

MELLÉNY

RPADG

• egyenes szabású, cipzáros mellény állítható aljrésszel • két oldal, három rávarrt-, két cipzáros- és
egy hosszú, hátsó tároló zseb • tépôzárral külön
rögzíthetô, választható névjegytartó

COVERGUARD® • MUNKARUHÁK
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50310-314

50400-404
50410-414

50300-304

50200-204
50210-214

PVC ESÔÖLTÖZÉK
• poliészter/pamut alapra kétszer mártott PVC • 0,32 mm vastag, varrott és hegesztett, vízálló • cipzáras és patentos záródás • hosszú
(120 cm) vagy rövid (100 cm) köpeny, illetve sav- és lúgálló kétrészes ruha kivitelben • zsinórral állítható bôségû kapucni • két külsô zseb,
gumírozott mandzsetta • zöld köpeny: 50300-304 (4/4-es, 120 cm hosszú) • sárga köpeny: 50310-314 (4/4-es, 120 cm hosszú) • zöld
köpeny: 50400-404 (rövid, 100 cm hosszú) • sárga köpeny: 50410-414 (rövid, 100 cm hosszú) • zöld ruha: 50200-204 (sav- és lúgálló,
antisztatikus) • sárga ruha: 50210-214 (sav- és lúgálló, antisztatikus) • méret: M, L, XL, XXL, XXXL
EU szabvány : EN 340
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50571-574
50550-554

50591-593
50582-583

ORKÁNRUHÁZAT
• poliamidra mártott lágy, rugalmas PVC • 0,18 mm vastag, varrott plusz hegesztett • vízhatlan szellôzônyílás a háton, gallérba rejthetô kapucni
• vékony, nagy szakítószilárdságú víz- és szélálló anyag • hidegállóság: -20°C • két külsô zseb, gumírozott mandzsetta • zöld köpeny:
50601-604 (120 cm hosszú) • sárga köpeny: 50611-613 (120 cm hosszú) • kék köpeny: 50621-623 (120 cm hosszú) • zöld dzseki: 50550554 (80 cm hosszú) • kék dzseki: 50571-574 (80 cm hosszú) • zöld ruha: 50500-504 (kabát + nadrág) • sárga ruha: 50510-514 (kabát
+ nadrág) • kék ruha: 50520-524 (kabát + nadrág) • zöld overall: 50582-583 (XL, XXL, végig dupla cipzárral) • kék overall: 50591-593
(L, XL, XXL, végig dupla cipzárral) • méret: M/L, XL, XXL, XXXL
EU szabvány: EN 340
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SAVÁLLÓ PVC KÖTÉNY
• poliészter/pamut alapra kétszer mártott PVC • 0,32 mm vastag, varrott és hegesztett • rögzítés: szalagokkal derék- és nyakrészen • 20% sósav, 30% kénsav, 30% nátriumhidroxid, 25%
salétromsav és 30% ecetsav ellen min. 480 percig véd (6. osztály) • zöld: 56175-76 • fehér: 56180-81 • méret: 110 x 75 cm
és 120 x 90 cm
EU szabvány: EN 340

56180-181

HENTESKÖTÉNY
• 0,82 mm vastag, sav-, lúg- és olajálló Vinytol alapanyag
• szín: fehér vagy zöld • állítható derék és nyaki hevederszalagok
• körben hegesztett technológia • 20% kénsav, 25% nátriumhidroxid és paraffin olaj ellen min. 480 percig biztosít védelmet
• hômérsékleti tûréstartománya -15°C • zöld: 56184-85 • fehér:
56182-83• méret: 70 x 100 cm és 90 x 120 cm
EU szabvány: EN 340

56182-183

56175-176

56184-185

99500-502
99340-348

99540-548

VÉDÔRUHA CSIZMÁVAL
• alsó (99540-48): vastag, neoprén jellegű, sav-, lúg- és olajálló műbőr védőnadrág, vegyszerálló PVC csizmával • hónaljig érő bő
szabás, halászati és csatornázási munkákhoz • combcsizma (99340-48): combtőig érő lábszárvédő fehér vagy zöld PVC csizmával
• felső (99500-502): bebújós védőkabát kapucnival, zárt nyakrésszel • minősített hidegállóság -30°C-ig • védelem 20% kénsav, 25%
nátriumhidroxid és paraffin olaj ellen min. 480 percig • kivitelezés speciális, hőlégfúvós eljárással • hideggel szembeni ellenállás • méret:
a csizma nagyságának megfelelően
EU szabvány: EN 340, EN 343 (1.1)
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FLUO MELLÉNY

70202-70233

• szellőző, könnyű 120 g/m poliészter anyag, jól láthatósági
színekben • kettő, 5 cm széles, párhuzamos fényvisszaverő
keresztcsík • tépőzárral állítható bőség • univerzális XL méret,
sárga (70202) vagy narancs (70222) szín • nagyobb XXL méret,
sárga (70213) vagy narancs (70233) szín • 3M™ Scotchlite®
csíkok, XL méret, sárga (70200) vagy narancs (70201) szín
• 70202 Oxford: gazdaságos változat
EU szabvány: EN471 (2.2)
2

70222
70202

FLUO MELLÉNY

70206-70226

• szellőző, könnyű 120 g/m poliészter anyag, jól láthatósági
színekben • egy kereszt, egy hosszanti, 5 cm széles fényvisszaverő csík • tépőzárral állítható bőség • univerzális XL méret, jól
láthatósági sárga (70206), vagy narancs (70226) szín
EU szabvány: EN471 (2.2)
2

70226
70206

70242-70265

FLUO MELLÉNY

• szellőző, könnyű 120 g/m2 poliészter anyag, élénk, fluo színekben • kettő vízszintes, egy függőleges, 5 cm széles fényvisszaverő csík • tépőzárral állítható bőség • univerzális XL méret, jól
láthatósági sárga (70242), narancs (70252), zöld (70262), vagy
piros (70265) színekben • rendelhető, sárga színű speciális
méretek: nagy XXL-es (70243), 4/6 éves gyerek (70245), 8/10
éves gyerek (70246), 12/14 éves gyerek (70247)
EU szabvány: EN471 (2.2), EN1150

70252
70242
70265
70262
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HI-VIZ • JÓL LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK

TYVEK® CLASSIC XPERT

40501-506

• Tyvek® 1431N polietilén anyagú (41 g/m2), fehér, kapucnis védőoverall • véd 1 mikronnál (µ) nagyobb szemcsenagyságú porok, és
radioaktív részecskék ellen • 480 percig véd 30% kénsav, 50% foszforsav, 40% nátriumhidroxid és 12% nátrium-hipoklorid ellen • 0,12
bar nyomásig ellenáll vízbázisú, fröccsenő szervetlen vegyszereknek • teljesen szálmentes, lélegzőképes, vízpára-áteresztő anyag,
melynek mindkét oldala antisztatikus • 130 µm vastag, mégis rendkívüli kopásállóságú és szakítószilárdságú, ugyanakkor az igénybevétel során sem szöszölődő, kellemes tapintású, szilikonmentes, rugalmas anyag • ultra finom felülete lepergeti a folyadékot és megakadályozza a szilárd részecskék megtapadását • hajlékonyság -73°C-ig, gumizott derék-, arc-, csukló- és bokarész • a fej mozgatásakor, illetve légzésvédő teljesálarc viselésekor is tökéletesen illeszkedő, kényelmes kapucni • 10 év raktározási élettartam • egyéb
színváltozatok: zöld és kék • III. védelmi kategória, 5. és 6. típus • méret: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Tyvek® Classic Plus (40511-516): további kiegészítő tulajdonságok a Tyvek® Classichoz képest: kék szalaggal fedett, leragasztott varratok, plusz biztonsági hegesztés • III. kategória 4. típusú védelme aerosolok, permetek, alacsony koncentrációjú szervetlen vegyületek
és biológiai veszélyek ellen is • hüvelykujjra húzható gumipánt a fej fölötti munkavégzéshez
Tyvek® Classic Plus lábfejvédővel (40521-526): a teljes testet védik a lábbelin belül viselhető, térdig dupla csizmahajtókás, tartós integrált zoknival • Tyvek® Labo cipővédővel (40531-536): csúszásmentes talpú, a lábbelin kívülre vehető, így a viselőt, a munkadaradot és
-folyamatot egyaránt védi a szennyeződésektől • méret: S, M, L, XL, XXL, XXXL
EU szabvány: EN368, EN369, EN468, EN1073-2, EN1149

DUPONT® • VÉDŐRUHÁZAT
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40700-705

TYCHEM® C

• Tyvek® anyagból polimer bevonattal (83 g/m2), sárga (vagy zöld), kapucnis védőoverall • véd bármely szemcsenagyságú por és radioaktív
részecskék ellen • 2 bar nyomásig ellenáll szervetlen fröccsenő vegyszereknek • 480 percig véd pl. 98% kénsav, 70% salétromsav, 40% sósav, 37% formaldehid, 70% hidrogén-peroxid, 85% foszforsav, krómsav, 50% nátriumhidroxid és általános fertőtlenítőszerek ellen • biológiai
védelem mikroorganizmusok és vér ellen • folyékony permetekkel szemben zárt • belső oldalán antisztatizált, külső oldalához megfelelő
földelés kell • 237 µm vastag, mégis rendkívüli kopásállóságú és szakítószilárdságú, szálmentes anyag • hajlékonyság -73°C-ig, gumizott
derék-, arc-, csukló- és bokarész • dupla cipzárfedél öntapadós ragasztószalaggal, biztonsági szalagok a varratok mentén • a ruhaujj felcsúszását megakadályozó rugalmas hüvelykujjakasztó • légzésvédő teljes álarcra illeszkedő kapucni • III. védelmi kategória, 3., 4., 5. és 6. típus
• méret: S, M, L, XL, XXL
Tychem® C lábfejvédővel (40721-726): a teljes testet védik a lábbelin belül viselhető, térdig dupla csizmahajtókás, integrált zoknival (XXXL
méretben is)
Tychem® C2 (40731-736): többször felvehető, még jobb zártsággal és mechanikai tulajdonságokkal rendelkező, dupla cipzáras kialakítású védőoverall • szélesebb, rugalmas passzék és dupla mandzsettarész a magasabb védelemért • a fej mozgását és a látást akadálytalanná tevő, még komfortosabb kapucni (XXXL méretben is)
EU szabvány: EN368, EN369, EN463, EN468, EN1073-2, EN14126

378

DUPONT® • VÉDŐRUHÁZAT

FESTŐOVERÁLL

42102-206

• 42102-106: fehér polipropilén anyag, 42 g/m • 42203-206:
kék polipropilén anyag, 50 g/m2 • kiválóan szellőző, ruhára
is vehető kapucnis védőoverall kettős húzózárral • deréknál,
csuklónál, bokánál és kapucninál körben gumírozott • méret:
M, L, XL, XXL, XXXL
EU szabvány: EN340
2

LÁTOGATÓKÖPENY

41103-125

• 41113-16: patentos záródású köpeny • 41103-05:
zseb nélküli változat • 41123-25: cipzáros záródású köpeny • polipropilén anyag, 42 g/m2 • 110 cm hosszú
• csuklónál gumírozott • szellőző kivitel • méret: L, XL, XXL,
XXXL
EU szabvány: EN340

POLIETILÉN RUHÁZATOK

41214-56220

• fóliakötény 56220: nagysága 120 x 70 cm • vastagsága 30
mikron • hátul kötős • polietilén karvédő 45330: hossza 40 cm
• vastagsága 30 mikron • mindkét végén gumírozott, kék színben (45331) • polietilén kesztyű 5950: hossza 23 cm • vastagsága 30 mikron • csomagolás: 1000/100 • fóliaköpeny 41214:
fehér színű pe látogatóköpeny • hossza 110 cm • vastagsága
30 mikron • patentos záródás • csomagolás: 1000/100

TIDY® • VÉDŐRUHÁZAT

383

