Top Swede utvecklar sina arbetskläder med slitstyrka, funktion och komfort i fokus.
Vi satsar hårt på att få dem så bekväma som möjligt och sist men inte minst ska de
vara snygga också.
Europas största tillverkare av skyddsskor. Med italienarnas känsla för design och
med arbetarens maximala komfort i fokus kan detta inte bli annat än bra. Skorna
kännetecknas av lätthet samt högteknologiskt framtagna material.
Ett internationellt välkänt italienskt märke som kännetecknas av perfekt balans
mellan teknologi, skydd och italiensk design.
TERRA är en välkänd kanadensisk skyddsskotillverkare. Med över 30 års erfarenhet
kan man säga att de i dag ligger bland de ledande när det gäller att skapa snygga
slitstarka skyddsskor med enastående passform och komfort.
Sixton skyddsskor har en mycket hög kvalitet och är framforskade, designade och
tillverkade i Italien. Genom att kombinera de olika materialens unika egenskaper i
skorna, erbjuds användaren bästa skydd, komfort och säkerhet.
Efter 120 år är nu Bollé Safety mer än någonsin tveklöst en av de ledande aktörerna
på säkerhetsområdet. Bollé har blivit synonymt med kvalitet och har det bästa internationella rykte när det gäller sport- och skyddsglasögon. Bollés skyddsglasögon bygger
på de allra senaste tekniska rönen och förbättrar ständigt sina modeller genom tekniska och ergonomiska lösningar i sin strävan att alltid ha kundens bästa för ögonen.

Vi marknadsför skyddsskor/skyddsglasögon tillverkade av:
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SKYDDSSKOR MED EXTRA bred LÄST.
LUFTIGA, RYMLIGA, STABILA OCH MED
BÄSTA GREPP!

bakkappa

10% bredare sula

Skorna är utrustade med extra bred
hätta av komposit framtagen för
att ge bästa utrymme för tårna.

10% bredare
innersula

Bakkappa

Den anatomiska termoformade
bakkappan ger mer stadga vid
rörelser i sidled och håller foten i
rätt läge vid gång.

Stabiliserande
gelänk

Gelänken är gjort av polycarbonat
och skyddar hälpartiet från skador
vid flektion och snedvridning.

inlägg

sula

sula

Gjord av PU. Sulans mönster är
utformat för att ge det bästa grep
pet. Förstärkningarnas utformning
ger maximal stabilitet och stöt
dämpning.

MEGREZ

Superlätt skyddssko med allt som krävs för att få bästa
möjliga komfort under hela arbetsdagen. Skon är utrustad med extra bred hätta av komposit, framtagen för
att ge bästa utrymme för tårna. Den är också utrustad
med textilspikskydd APT, vilket är superlätt och mycket
flexibelt. Ovandel av mocka med inslag av BREATEX,
vilket ger en behaglig temperatur i skon. Insida av antibakteriellt tyg för att motverka fotsvamp och dålig lukt.
Anatomisk iläggssula som garanterar bästa stötdämp
ning. Slitsula av PU med bästa grepp och stötdämpning.
Läst: Extra Bred, med rymligt tåparti
Storlek: 39-47
Art nr: 13020-000

S1P

ESD

CEI EN 61340-5-1

AEGIR

Superlätt skyddssko med allt som krävs för att få bästa
möjliga komfort under hela arbetsdagen. Skon är utrustad
med extra bred hätta av komposit, framtagen för att ge
bästa utrymme för tårna. Den är också utrustad med
textilspikskydd APT, vilket är superlätt och mycket flexibelt.
Ovandel av BREATEX och läder vilket ger en behaglig temperatur i skon. Insida av antibakteriellt tyg för att motverka
fotsvamp och dålig lukt. Anatomisk iläggssula som garanterar bästa stötdämpning. Slitsula av PU med bästa grepp
och stötdämpning.
Läst: Extra Bred, med rymligt tåparti
Storlek: 36-47
Art nr: 13000-000
ZERO

PERFORATION

S1P

ESD

CEI EN 61340-5-1

VITHAR

Superlätt sandal med allt som krävs för att få bästa möjliga
komfort under hela arbetsdagen. Skon är utrustad med extra
bred hätta av komposit, framtagen för att ge bästa utrymme
för tårna. Den är också utrustad med textilspikskydd APT,
vilket är superlätt och mycket flexibelt. Ovandel av läder.
Insida av antibakteriellt tyg för att motverka fotsvamp och
dålig lukt. Anatomisk iläggssula som garanterar bästa stötdämpning. Slitsula av PU med bästa grepp och stötdämpning.
Läst: Extra Bred, med rymligt tåparti
Storlek: 36-47
Art nr: 13010-001
ZERO

S1P

PERFORATION

ESD

CEI EN 61340-5-1

HODUR

Superlätt känga med allt som krävs för att få bästa möjliga
komfort under hela arbetsdagen. Skon är utrustad med extra
bred hätta av komposit, framtagen för att ge bästa utrymme
för tårna. Den är också utrustad med textilspikskydd APT, vilket
är superlätt och mycket flexibelt. Ovandel av finaste läder. Insida av antibakteriellt tyg för att motverka fotsvamp och dålig
lukt. Anatomisk iläggssula som garanterar bästa stötdämpning.
Slitsula av PU med bästa grepp och stötdämpning.
Läst: Extra Bred, med rymligt tåparti
Storlek: 39-47
Art nr: 13021-000

S3

ESD

CEI EN 61340-5-1

YULE

Superlätt skyddssko med allt som krävs för att få bästa
möjliga komfort under hela arbetsdagen. Skon är utrustad
med extra bred hätta av komposit, framtagen för att ge bästa
utrymme för tårna. Den är också utrustad med textilspikskydd
APT, vilket är superlätt och mycket flexibelt.
Ovandel av finaste läder. Insida av antibakteriellt tyg för att
motverka fotsvamp och dålig lukt. Anatomisk iläggssula som
garanterar bästa stötdämpning. Slitsula av PU med bästa
grepp och stötdämpning.
Läst: Extra Bred, med rymligt tåparti
Storlek: 39-47
Art nr: 13041-000
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antibacterial lining preventing from fungi and bad odours
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perfumed sole
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TERRA – Canadas tuffaste skyddsskor
Vi designar och skapar professionella skyddsskor.
För att uttrycka det enkelt; vi utgår ifrån att vi gör
världens bästa skyddsskor. Det är ett utmanande
påstående men det är vad vi bestämde oss för att göra
för över 30 år sedan i Harbour Grace, Newfoundland,
och det är vad vi gör idag. Utan kompromisser. Utan
genvägar. Utan ursäkter.
Vi är stolta över vår attityd och vi vet att våra kunder
delar den. Våra kunder är professionella användare som
förväntar sig att få skyddsskor i kvalitet långt utöver
det vanliga. Detta är vad Terra levererar.
Till varje par skor följer vårt löfte om att skorna uppfyller den högsta säkerhet med enastående komfort,
passform och design.

BLITZ

Denna sko kännetecknas av TERRAS Komfort & Design.
Luftig, lätt och komfortabel. Skon är av Nubuck med
ventilerande hål. Slitsula med god stötdämpning.
Läst: Normal
Storlek: 41-47
Art nr: 756735

S1P

PANAMA

Denna moderna sportsko kännetecknas av TERRAS
Komfort & Design. Luftig, lätt och komfortabel. Skon
är av andastextil med insida av andasmaterial. Den är
utrustad med aluminiumtåhätta och spikskydd av komposit. Slitsula med god stötdämpning.
Läst: Normal
Storlek: 41-47
Art nr: 716735

S1P

BLACK THYPOON

Denna moderna sportsko är framtagen med den senaste
teknologin för att ge dig en slitstark, komfortabel och
snygg arbetssko. Skon är av nubuck med ventilerande
tyg. Insida beklädd med fukttransporterande material.
Skon är utrustad med stålhätta och spikskydd av komposit. Slitsula av gummi med god stötdämpning.
Läst: Normal
Storlek: 41-48
Art nr: 751025

S1P

CYPhER

Denna moderna sportsko är utrustad med den senaste
teknologin. Denna kännetecknas av TERRAS Komfort &
Design. Skon är av nubuck med ventilerande tyg. Insida
beklädd med fukttransporterande material.
Skon är utrustad med aluminiumhätta och spikskydd
av komposit. Iläggssula av stötdämpande EVA. Slitstark
VIBRAM sula.
Läst: Normal
Storlek: 41-47
Art nr: 826105

S3

KICKFLIP

Denna sneaker modell kännetecknas av TERRAS
Komfort & Design. Skon är av mocka/läder/canvas.
Insida beklädd med CLEANFeet. Skon är utrustad med
stålhätta och spikskydd av komposit.
Läst: Normal
Storlek: 41-46
Art nr: 616515

S1P

BLAST

Denna moderna sportsko är framtagen med den senaste
teknologin för att ge dig en slitstark, komfortabel och
snygg arbetssko. Skon är av nubuck och ventilerande
microfiber. Insida beklädd med CLEANFeet. Skon är
utrustad med aluminiumhätta och spikskydd av komposit. Slitsula av gummi med gelinlägg i hälen för bästa
stötdämpning.
Läst: Normal
Storlek: 41-47
Art nr: 756715

S1P

PEGGY

Komfortabel lätt skyddssko med sportig look.
Skon är av läder/mesh. Insida av fukttransporterande
material. Skon är utrustad med stålhätta och lättvikts
sula av EVA/gummi.
Läst: Dam
Storlek: 36-41
Art nr: 126018

S1
BECKY

Komfortabel lätt skyddssko med sportig look. Skon
är av nubuck. Insida av fukttransporterande material.
Skon är utrustad med stålhätta och lättvikts sula av
EVA/gummi.
Läst: Dam
Storlek: 36-41
Art nr: 117016

S2

GORE-TEX® skor har andningsförmåga, är
varaktigt vattentäta och konstruerade
för att alltid skydda fötterna och hålla
dem varma och torra.
CHAGALL

Sko GORE-TEX. Skon ger maximal komfort under alla
årstider. Den är vattentät och andas. Utrustad med
komposithätta och APT plate spikskydd vilket är
superlätt och mycket flexibelt. Iläggssula Soft bed som
garanterar komfort, bra stötdämpning och god stabilitet för foten. Slitsula av PU/TPU. Mjuk PU för bästa
stötdämpning och TPU för bra grepp och hög slitsyrka.
Läst:Extra Bred
Storlek: 39-47
Art nr: 20230-000

S3WR

metallfritt
SPIKSKYDD

GAUGUIN

Känga GORE-TEX. Kängan ger maximal komfort under
alla årstider. Den är vattentät och andas. Utrustad
med komposithätta och APT plate spikskydd vilket är
superlätt och mycket flexibelt. Iläggssula Soft Bed
som garanterar komfort, bra stötdämpning och god
stabilitet för foten. Slitsula av PU/TPU. Mjuk PU för
bästa stötdämpning och TPU för bra grepp och hög
slitstyrka.
Läst: Extra bred
Storlek: 39-47
Art nr: 20180-000

S3WR

metallfritt
SPIKSKYDD

RUMBA

Lågsko GORE-TEX. Skon ger maximal komfort under
alla årstider, den är vattentät och andas. Utrustad med
komposithätta och APT Plate spikskydd vilket är superlätt och helt metallfritt. Iläggssula metatarsal support
som garanterar maximal komfort och stötdämpning.
Greppsäker slitsula i PU/TPU.
Läst: Bred
Storlek: 36-47
Art nr: 75520-000

S3WR

metallfritt
SPIKSKYDD

Känga 840

Vattentät GORE-TEX känga av narvläder med stålhätta
och spikskydd. Slitsula av 2-komponents PU med mycket
god stötdämpning och utmärkt grepp.
Läst: Bred
Storlek: 36-47
Art nr: 840GA

S3WR

GORE-TEX

ALUMINIUMTÅHÄTTA

- det är på insidan du märker skillnaden

OutDry är en italiensk innovativ teknologi för vattentäta
fukt
regn
skor med andasfunktion. Tillverkningstekniken innebär
att sömmarna till skons vattentäta material svetsas samman. Därefter tillförs materialet ett patenterad laminat
– ett membran som i yttersta lagret skyddar mot vatten.
yttre
Det yttersta lagret och membranet ger ett kompakt
fot
outdry
och funktionellt material
luft
Ytskiktet tar inte upp vatten, skon behåller sin vikt
foder
oavsett hur mycket vatten den utsätts för
andasfunktionDe lamitunna sömmarna blockerar inte andasmaterialet
Membranet med andasfunktion lamineras direkt på det
vilket
gör att andasfunktionen sker i hela skon
det yttre skiktets
yttre skiktets insida. Vattnet stannar på utsidan skon och
Utrustad med komposithätta och textilspikskydd
din fot förblir behagligt torr: maximal andasfunktion och
tannar på utsidan
komfort.

förblir behagligt
ndasfunktion och

Explorer

Skyddssko av högkvalitativt läder och insida av det högteknologiska materialet OutDry. OutDry är ett unikt material som gör skon
vattentät och håller en jämn temperatur i skon hela dagen. OutDry
absorberar fukten i skon och håller foten torr. Skon är utrustad med
komposithätta och textilspikskydd, vilket är superlätt och mycket
flexibelt. Den har en Vibramsula av gummi som gör skon mycket
komfortabel och ger ett utmärkt grepp. Tester har visat att Vibramsulan behåller sina egenskaper också vid låga temperaturer.
Läst: Bred
Storlek: 39-47
Art nr: 80118-05

S3WR
Eldorado

Känga av högkvalitativt läder och insida av det högteknologiska
materialet OutDry. OutDry är ett unikt material som gör skon vattentät och håller en jämn temperatur i skon hela dagen. OutDry
absorberar fukten i skon och håller foten torr. Kängan är utrustad
med komposithätta och textilspikskydd, vilket är superlätt och
mycket flexibelt. Den har en Vibramsula av gummi som gör skon
mycket komfortabel och ger ett utmärkt grepp. Tester har visat att
Vibramsulan behåller sina egenskaper också vid låga temperaturer.
Läst: Bred
Storlek: 39-47
Art nr: 80117-08

S3WR
EMPIRE

Vinterfodrad Skyddskänga av högkvalitativt läder och insida av det
högteknologiska materialet Out Dry. Out Dry är ett unikt mate
rial som gör skon vattentät och håller en jämn temperatur i skon
hela dagen. Out Dry absorberar fukten i skon och håller foten torr.
Kängan är utrustad med komposithätta och textilspikskydd, vilket
är superlätt och mycket flexibelt. Den har en Vibramsula av gummi
som gör skon mycket komfortabel och ger ett utmärkt grepp.
Tester har visat att Vibramsulan behåller sina egenskaper också vid
låga temperaturer.
Läst: Bred
Storlek: 38-47
Art nr: 80169-00

S3CiWR

GLADIATOR

Superlätt smidig arbetssko av finaste läder.
Insida beklädd med andasmaterialet 3D som håller
foten torr och ger en behaglig temperatur i skon.
Skon är utrustad med komposit spikskydd vilket är
superlätt samt komposit tåhätta. Skon är helt metallfri. Slitsula med god stötdämning och bra grepp.
Läst: Normal
Storlek: 36-47
Art nr: 7AX20

S3

SCIPIO

Superlätt smidig arbetssko av finaste läder.
Insida beklädd med andasmaterialet 3D som håller
foten torr och ger en behaglig temperatur i skon.
Skon är utrustad med komposit spikskydd vilket är
superlätt samt komposit tåhätta. Skon är helt metallfri.
Slitsula med god stötdämning och bra grepp.
Läst: Normal
Storlek: 39-47
Art nr: 7AX27

S3

TIBERIO

Superlätt smidig sandal av finaste läder med ventilerande mesh. Insida beklädd med andasmaterialet 3D
som håller foten torr och ger en behaglig temperatur i
skon. Skon är utrustad med komposit spikskydd vilket är
superlätt samt komposit tåhätta. Skon är helt metallfri.
Slitsula med god stötdämning och bra grepp.
Läst: Normal
Storlek: 36-47
Art nr: 7AX23

S1P

- garanterat lätt med maximal komfort
Halksäker och slitstark sula med bra grepp
Sulan följer fotens rörelse, är lätt och motverkar påfrestningar
Med aluminiumtåhätta och textilspikskydd - lätta och funktionella skydd
Iklädd andasmaterialet SANY-DRY som transporterar bort fukt och ger torra fötter

10 mm

6 mm

2,5 mm

parfymerad
fotsula

Anti Perforation Textile

zatopek

Snygg sportsko av läder. Insida beklädd med andasmaterialet
SANY-DRY, vilket andas och transporterar bort fukt. Aluminium
hätta och textilspikskydd APT, vilket är superlätt och mycket
flexibelt. Detta gör skon mycket lätt och komfortabel. Iläggssulan Cofra-Soft ger foten en skön komfort och absorberar och
transporterar bort fukt från foten. Slitsula av PU/TPU. Mjuk PU
för bästa stötdämpning och TPU för bra grepp och hög slitstyrka.
Läst: Bred
Storlek: 39-47
Art nr: 78500-002

S3
metallfritt
SPIKSKYDD

PETRI

Snygg sportsko av BREATEX ett material med mycket god andasfunktion vilket
ger en behaglig temperatur i skon. Insida beklädd med andasmaterialet SANYDRY, vilket andas och transporterar bort fukt. Aluminiumhätta och textilspikskydd APT, vilket är superlätt och mycket flexibelt. Detta gör skon mycket
lätt och komfortabel. Iläggssulan Cofra-soft ger foten en skön komfort och
absorberar och transporterar bort fukt från foten. Slitsula av PU/TPU. Mjuk
PU för bästa stötdämpning och TPU för bra grepp och hög slitstyrka.
Läst: Bred
Storlek: 36-47
Art. nr: 78450-002

S1P
metallfritt
SPIKSKYDD

DAVENPORT

Snygg sandal av narvläder. Insida beklädd med andasmaterialet SANY-DRY,
vilket andas och transporterar bort fukt. Aluminium hätta och textilspikskydd APT, vilket är superlätt och mycket flexibelt. Detta gör skon mycket
lätt och komfortabel. Iläggssulan Cofra-soft ger foten en skön komfort och
absorberar och transporterar bort fukt från foten. Slitsula av PU/TPU. Mjuk
PU för bästa stötdämpning och TPU för bra grepp och hög slitstyrka.
Läst: Bred
Storlek: 39-47
Art. nr: 78490-000

S1P
metallfritt
SPIKSKYDD

- 100% metallfri!
Mycket lätta skyddsskor
Mjuk, följsam sula som motverkar påfrestningar
Iläggssula EVA som ger foten god stabilitet och komfort
God andasfunktion av slitstarkt material

10 mm

6 mm

4 mm

Anti Perforation Textile

RAFAELLO

Mycket lätt skyddssko av narvläder och textil med god andasfunktion. Insida beklädd med ett slitstarkt material som transporterar bort fukt från foten. Komposithätta och textilspikskydd
APT, vilket är superlätt och mycket flexibelt.
Iläggssula AIR av materialet EVA som garanterar en god stabilitet
och komfort för foten. Slitsula av PU/TPU. Mjuk PU för bästa
stötdämpning och TPU för bra grepp och hög slitstyrka.
Läst: Extra bred
Storlek: 36-47
Art nr: 20030-002

S1P

caravaggio

Slitstark mycket lätt skyddssko av narvläder med gummiförstärkt
tåparti. Insida beklädd med ett slitstarkt mycket komfortabelt
material som transporterar bort fukt från foten. Komposithätta
och textilspikskydd APT, vilket är superlätt och mycket flexibelt.
Iläggssula AIR av materialet EVA som garanterar en god stabilitet och komfort för foten. Slitsula av PU/TPU. Mjuk PU för bästa
stötdämpning och TPU för bra grepp och hög slitstyrka.
Läst: Extra bred
Storlek: 39-47
Art nr: 20140-000

S3

modigliani

Slitstark mycket lätt känga av narvläder med gummiförstärkt
tåparti. Insida beklädd med ett slitstarkt mycket komfortabelt
material som transporterar bort fukt från foten. Komposithätta
och textilspikskydd APT, vilket är superlätt och mycket flexibelt.
Iläggssula AIR av materialet EVA som garanterar en god stabilitet och komfort för foten. Slitsula av PU/TPU. Mjuk PU för
bästa stötdämpning och TPU för bra grepp och hög slitstyrka.
Läst: Extra bred
Storlek: 39-47
Art nr: 20130-000

S3

VAN GOGH

Slitstark mycket lätt sandal av narvläder. Insida beklädd med ett
slitstarkt material som transporterar bort fukt från foten.
Komposithätta och textilspikskydd APT, vilket är superlätt och
mycket flexibelt. Iläggssula AIR av materialet EVA som garanterar en god stabilitet och komfort för foten. Slitsula av PU/
TPU. Mjuk PU för bästa stötdämpning och TPU för bra grepp och
hög slitstyrka.
Läst: Extra bred
Storlek: 39-47
Art nr: 20110-000

S1P

Fotvänliga skyddsskor med bra grepp
och stilren design.

leopard

Suverän skyddskänga med unika tekniska lösningar för en
optimal komfort. Ovandel av läder med förstärkt tåparti.
Insida beklädd med andasmaterial. Utrustad med aluminiumtåhätta och flex plate spikskydd vilket är superlätt och
helt metallfritt. Greppsäker slitsula med SH-Gel system.
Storlek: 40-47
Art nr: 71345

S3

mako

Suverän skyddssko med unika tekniska lösningar för
en optimal komfort. Ovandel av läder med förstärkt
tåparti. Insida beklädd med andasmaterial. Utrustad
med aluminiumtåhätta och flex plate spikskydd
vilket är superlätt och helt metallfritt. Greppsäker
slitsula med SH-Gel system.
Storlek: 39-47
Art nr: 71347

S3

lion

Jätteluftig skyddssko med unika tekniska lösningar
för en optimal komfort. Ovandel av andas textil vilket
håller dina fötter svala och torra. Utrustad med
aluminiumtåhätta och flex plate spikskydd vilket är
superlätt och helt metallfritt. Greppsäker slitsula med
SH-Gel system.
Storlek: 36-47
Art nr: 71377

S1P

wolf

Suverän skyddssandal med unika tekniska lösningar
för en optimal komfort. Ovandel av läder med förstärkt
tåparti. Insida beklädd med andasmaterial. Utrustad
med aluminiumtåhätta och flex plate spikskydd vilket är
superlätt och helt metallfritt. Greppsäker slitsula med
SH-Gel system.
Storlek: 36-47
Art nr: 71360

S1P

COFRAS Easy Work serie är framtagen för att kunna erbjuda
dig en bra skyddsko med komposithätta och “Kevlar” spik
skydd till ett oslagbart pris.
De är lätta och slitstarka och dessutom väldigt komfortabla.

Barents

Barents är en vinterfodrad läderkänga. Den är utrustad
med komposithätta och APT plate spikskydd vilket är
superlätt och helt metallfritt. Greppsäker slitsula.        
Läst: Extra bred                    
Storlek: 39-47
Art nr: NA005-000

S3 C1

metallfritt
SPIKSKYDD

CELTIC

CELTIC är en lädersko med insida av andasmaterial.
Den är utrustad med komposithätta och APT plate
spikskydd vilket är superlätt och helt metallfritt.
Greppsäker slitsula.      
Läst: Extra bred                    
Storlek: 36-48
Art nr: NA002-000

S3
ANDASFODER
metallfritt
SPIKSKYDD

Tirrenian

Tirrenian är en läderkänga med insida av andasmaterial.
Den är utrustad med komposithätta och APT plate spikskydd
vilket är superlätt och helt metallfritt. Greppsäker slitsula.     
Läst: Extra bred                                                                 
Storlek: 39-47
Art nr: NA001-000

S3
ANDASFODER
metallfritt
SPIKSKYDD

suez

Suez är en mockasko med insida av andasmaterial.
Den är utrustad med komposithätta och APT plate spikskydd
vilket är superlätt och helt metallfritt. Greppsäker slitsula.
Läst: Extra bred
Storlek: 36-47
Art nr: NA009-000

S1P
ANDASFODER
metallfritt
SPIKSKYDD

persian

Persian är en lädersandal med insida av andasmaterial.
Den är utrustad med komposithätta och APT plate spikskydd
vilket är superlätt och helt metallfritt. Greppsäker slitsula.
Läst: Extra bred
Storlek: 36-47
Art nr: NA012-000

S1P
ANDASFODER
metallfritt
SPIKSKYDD

ASPEN

Mycket prisvärd skyddssko av läder med stålhätta och
spikskydd. Insidan är beklädd med andasmaterial och en
iläggssula som absorberar fukt. Sulan är av 2-komponents
PU med hög stötupptagningsförmåga. Försedd med en
utanpåliggande PU-hätta för att skydda mot slitage.
Läst: Bred
Storlek: 36-47
Art nr: SF550-001

S1P

DELTA

Mycket prisvärd skyddskänga av läder med stålhätta och
spikskydd. Insidan är beklädd med andasmaterial och en
iläggssula som absorberar fukt. Sulan är av 2-komponents PU med hög stötupptagningsförmåga. Försedd med
en utanpåliggande PU-hätta för att skydda mot slitage.
Läst: Bred
Storlek: 36-47
Art nr: SF650-001

S3

Equinox

Skyddssko av läder med stålhätta och spikskydd. Insida av
slitstarkt andas material som transporterar bort fukt och
håller foten torr. Greppsäker slitsula av 2-komponents PU
med hög stötupptagningsförmåga.
Läst: Extra bred
Storlek: 39-47
Art nr: 24310-001

S3

KENTUCKY

Skyddssko av narvläder med stålhätta och spikskydd. Insidan
beklädd med andasmaterial. Skyddande PU hätta över
tåpartiet. Sula av 2-komponents PU, oljebeständig, antistatisk och stötdämpande.
Läst: Bred
Storlek 38-47
Art nr: 52022-14

S3

New Picasso

Lågsko av mocka med spiktrampsskydd. Halksäker sula
av PU. Oljebeständig antistatisk och stötdämpande.
Storlek: 39-47
Art nr: 34328-001

O1P

Icaro storlek 49-51

Skyddssko av läder med stålhätta och spikskydd.
Iläggssula som absorberar fukt. Sula av 2-komponents
PU med hög stötupptagnings förmåga.
Läst: Bred
Storlek: 49-51
Art nr: 34441-XX6

S3

MONTAUK

Sportig känga av finaste narvläder med tåhätta och
spikskydd av komposit. Insida beklädd med andasmaterial.
Sulan är av 2-komponents PU. Oljebeständig, antistatisk
och stötdämpande.
Storlek:38-47
Läst: Bred
Art nr: 81154-00

S3

LAND

Sportig skyddssko av finaste narvläder med tåhätta och
spikskydd av komposit. Insida beklädd med andasmaterial.
Sulan är av 2-komponents PU. Oljebeständig, antistatisk
och stötdämpande.
Storlek:38-47
Läst: Bred
Art nr: 81153-00

S3

PORTORICO

Sportig sandal av finaste narvläder med tåhätta och
spikskydd av komposit. Insida beklädd med andasmaterial.
Sulan är av 2-komponents PU. Oljebeständig, antistatisk
och stötdämpande.
Storlek:38-47
Läst: Bred
Art nr: 81103-03

S1P

pop

Modern mycket lätt skyddssko utrustad med APT plate, ett helt
metallfritt flexibelt spikskydd samt tåhätta av komposit.
Ovandel av läder / textil. Insida beklädd med andasmaterial
som transportetar bort fukt och håller foten torr.
Slitsula av PU/TPU framtagen för att ge bra grepp och hög
komfort.
Läst: Extra bred
Storlek: 39-47
Art nr: 75610-000

S3
metallfritt
SPIKSKYDD

rock

Modern mycket lätt känga utrustad med APT plate, ett helt
metallfritt flexibelt spikskydd samt tåhätta av komposit.
Ovandel av läder / textil. Insida beklädd med andasmaterial
som transportetar bort fukt och håller foten torr. Slitsula av
PU/TPU framtagen för att ge bra grepp och hög komfort.
Läst: Extra bred
Storlek: 39-47
Art nr: 75620-000

S3
metallfritt
SPIKSKYDD

SWING

Skyddssko i vattenavvisande läder med reglerbar kardborreknäppning. Insida av andastextil som ger god andningsförmåga och hög motståndskraft mot förslitning och nötning. Utrustad med APT plate, ett helt metallfritt lätt och
flexibelt spikskydd samt komposithätta. Iläggssula i mjuk
PU som garanterar maximal komfort och stötdämpning.
Greppsäker slitsula i PU/TPU.
Storlek: 40-47
Art nr: 75580-000

S3

TURCHESE

Sko som är utformad med tanke på kvinnor. Ovandel
helt i läder och med stålhätta. Insida av läder.
Iläggssula ComfortPlus som håller foten fräsch och
torr. Hålen i främre delen garanterar en perfekt
fotventilation och området runt hälen är utformat
för en bättre stötdämpning. Den nya PU/PU Donna
sulan har en överlägsen följsamhet till olika ytor och
är nötnings, bränsle-, och oljeresistent; designen på
sulan ökar komforten när du står och går.
Läst: Dam
Storlek: 35-40
Art nr: 7DA01

S2
AMBRA

Sandal som är utformad med tanke på kvinnor.
Ovandel av nubuck med stålhätta. Justerbara
kardborrefästen. Insida av läder. Iläggssula ComfortPlus som håller foten fräsch och torr. Hålen i
främre delen garanterar en perfekt fotventilation
och området runt hälen är utformat för en bättre
stötdämpning. Den nya PU/PU Donna sulan har
en överlägsen följsamhet till olika ytor och är
nötnings, bränsle-, och oljeresistent; designen på
sulan ökar komforten när du står och går.
Läst: Dam
Storlek: 35-40
Art nr: 7DA05

S1
PEGGY

Komfortabel lätt skyddssko med sportig look.
Skon är av läder/mesh. Insida av fukttransporterande
material. Skon är utrustad med stålhätta och lättvikts
sula av EVA/gummi.
Läst: Dam
Storlek: 36-41
Art nr: 126018

S1
BECKY

Komfortabel lätt skyddssko med sportig look. Skon
är av nubuck. Insida av fukttransporterande material.
Skon är utrustad med stålhätta och lättvikts sula av
EVA/gummi.
Läst: Dam
Storlek: 36-41
Art nr: 117016

S2

Runner

Sportsko med ovandel av nubuck. Insida
beklädd med andasmaterial som håller
foten torr.
Slitsula av PU / Nitrilgummi.
Storlek: 40-47
Art nr: 85840-000

namib

Snyggsko av läder. Insida av det slitstarka
materialet Cambrelle vilket också transporterar
bort fukt och håller foten torr.
Slitsula PU/Nitrilgummi.
Storlek: 40-47
Art nr: 87300-001

Mjuktoffel utan stålhätta
Behaglig mjuktoffel av läder.
Stötdämpande sula av PU.
Storlek: 35-47
Art nr: 2000

Mjuktoffel med stålhätta

Behaglig mjuktoffel av läder med stålhätta. Fällbar
rem på ovansidan, som går att fälla ner som hälrem.
Stötdämpande sula av PU.
Storlek: 35-47
Art nr: 7132

Toffel med stålhätta

Mycket behaglig toffel av läder med stålhätta.
Sula på insidan av det mjuka stötdämpande materialet
Cambrelle. Fast bakrem.
Storlek: 36-47
Art nr: 7175

petrol

Skyddssko med slät värmebeständig sula. Utmärkt för asfalteringsarbeten. Skon är utrustad med APT plate, ett helt metallfritt
flexibelt spikskydd samt stålhätta. Ovandel av läder. Värmeisolerande iläggssula.
Läst: Bred
Storlek: 39-47
Art nr: 82070-000

S3

metallfritt
SPIKSKYDD

Asphalt

Skyddssko med slät värmebeständig sula. Utmärkt för asfalterings
arbeten. Skon är utrustad med APT plate, ett helt metallfritt flexibelt spikskydd samt stålhätta. Ovandel av läder. Värmeisolerande
iläggssula.
Läst: Bred
Storlek: 41-47
Art nr: 82020-000

S3

metallfritt
SPIKSKYDD

WELDER

Känga av läder med komposithätta och APT plate spikskydd vilket
är superlätt och helt metallfritt. Insida av slitstarkt andasmaterial som transporterar bort fukt och håller foten torr. Greppsäker
slitsula av PU/Nitril med hög stötupptagnings- förmåga. Sulan är
värmebeständig till 300ºC.
Läst: Bred
Storlek: 39-47
Art nr: 28170-000

S3

metallfritt
SPIKSKYDD

ANDASFODER

franklin

Franklin är en sko för elektriker som är 100 % metallfri. Hela skon har
blivit designad för att inte ha någon del i metall. Inner och yttersula är
mycket elektriskt resistenta. Värdet av elektriskt motstånd är högre än
för antistatiska skor. Sulan håller för 18 000 V i 1 minut i torra förhållanden. Med tanke på detta är det möjligt att använda den här skon
som en sekundär skyddsutrustning utöver det primära för installation
av elektriska anläggningar och all verksamhet där det är viktigt att
minska risken för skador för oavsiktlig kontakt med elektriska ledningar. Ovandel i mycket hållfast nylontyg Air Freedom, som andas, och
Microtech. Sula av PU/TPU. Hätta Top Return av komposit som är icke
magnetiskt och mycket lättare en vanlig stålhätta och spikskydd av
APT plate – ett helt metallfritt flexibelt spikskydd som är 50 % lättare
än traditionellt spikskydd. Insidan är av andasmaterial som transporterar bort fukt och håller foten torr och är mycket tåligt mot nötning.
Läst: Bred
Storlek: 40-47
Art nr: 75531-002

S1P

metallfritt
SPIKSKYDD

VITHAR

deneb esd

Superlätt skyddssandal med all vad som krävs för att få en
slitstark sandal med hög komfort. Ovandel av läder och insida
beklädd med andasmaterial. Utrustad med komposithätta och
flexplate spikskydd vilket är superlätt och helt metallfritt. Slitsula
av 2-komponents PU med bra stötdämpning.
Läst: Bred
Storlek 36-47
Art nr: 7AI07

Superlätt sandal med allt som krävs för att få bästa möjliga
komfort under hela arbetsdagen. Skon är utrustad med extra bred hätta
av komposit, framtagen för att ge bästa utrymme för tårna. Den är
också utrustad med textilspikskydd APT, vilket är superlätt och mycket
flexibelt. Ovandel av läder. Insida av antibakteriellt tyg för att motverka
fotsvamp och dålig lukt. Anatomisk iläggssula som garanterar bästa
stötdämpning. Slitsula av PU med bästa grepp och stötdämpning.
Läst: Extra Bred, med rymligt tåparti
Storlek: 36-47
Art nr: 13010-001
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Superlätt skyddssko med allt som krävs för att få bästa möjliga
komfort under hela arbetsdagen. Skon är utrustad med extra
bred hätta av komposit, framtagen för att ge bästa utrymme
för tårna. Den är också utrustad med textilspikskydd APT,
vilket är superlätt och mycket flexibelt. Ovandel av mocka
med inslag av BREATEX, vilket ger en behaglig temperatur i
skon. Insida av antibakteriellt tyg för att motverka fotsvamp
och dålig lukt. Anatomisk iläggssula som garanterar bästa stötdämpning. Slitsula av PU med bästa grepp och stötdämpning.
Läst: Extra Bred, med rymligt tåparti
Storlek: 39-47
Art nr: 13020-000

S1P

ESD

PERFORATION

HODUR

Superlätt känga med allt som krävs för att få bästa möjliga komfort
under hela arbetsdagen. Skon är utrustad med extra bred hätta av
komposit, framtagen för att ge bästa utrymme för tårna. Den är också
utrustad med textilspikskydd APT, vilket är superlätt och mycket
flexibelt. Ovandel av finaste läder. Insida av antibakteriellt tyg för att
motverka fotsvamp och dålig lukt. Anatomisk iläggssula som garanterar
bästa stötdämpning. Slitsula av PU med bästa grepp och stötdämpning.
Läst: Extra Bred, med rymligt tåparti
Storlek: 39-47
Art nr: 13021-000
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Superlätt skyddssko med allt som krävs för att få bästa möjliga komfort under hela arbetsdagen. Skon är utrustad med extra bred hätta
av komposit, framtagen för att ge bästa utrymme för tårna. Den
är också utrustad med textilspikskydd APT, vilket är superlätt och
mycket flexibelt. Ovandel av BREATEX och läder vilket ger en behaglig temperatur i skon. Insida av antibakteriellt tyg för att motverka
fotsvamp och dålig lukt. Anatomisk iläggssula som garanterar bästa
stötdämpning. Slitsula av PU med bästa grepp och stötdämpning.
Läst: Extra Bred, med rymligt tåparti
Storlek: 36-47
Art nr: 13000-000

YULE

Superlätt skyddssko med allt som krävs för att få bästa möjliga komfort under hela arbetsdagen. Skon är utrustad med extra bred hätta
av komposit, framtagen för att ge bästa utrymme för tårna. Den är
också utrustad med textilspikskydd APT, vilket är superlätt och mycket
flexibelt. Ovandel av finaste läder. Insida av antibakteriellt tyg för att
motverka fotsvamp och dålig lukt. Anatomisk iläggssula som garanterar
bästa stötdämpning. Slitsula av PU med bästa grepp och stötdämpning.
Läst: Extra Bred, med rymligt tåparti
Storlek: 39-47
Art nr: 13041-000
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TERRANOVA

Dubbelfordad Vinterkänga av högkvalitativt läder med både
snörning och dragkedja. Den håller värmen ner till 20 minusgrader. Den är utrustad med komposittåhätta och textilspikskydd,
vilket är superlätt och mycket flexibelt. Varken tåhättan eller
spikskyddet kyler vid låga temperaturer. Den har en Vibramsula
av gummi som gör skon mycket komfortabel och ger ett utmärkt
grepp. Tester har visat att Vibramsulan behåller sina egenskaper
också vid låga temperaturer.
Läst: Bred
Storlek: 38-47
Art nr: 80128-01

S3 Ci

EMPIRE

Vinterfodrad Skyddskänga av högkvalitativt läder och insida av det högteknologiska materialet Out Dry. Out Dry är ett unikt material som gör
skon vattentät och håller en jämn temperatur i skon hela dagen. Out Dry
absorberar fukten i skon och håller foten torr. Kängan är utrustad med
komposithätta och textilspikskydd, vilket är superlätt och mycket flexibelt.
Den har en Vibramsula av gummi som gör skon mycket komfortabel och
ger ett utmärkt grepp. Tester har visat att Vibramsulan behåller sina
egenskaper också vid låga temperaturer.
Läst: Bred
Storlek: 38-47
Art nr: 80169-00

S3CiWR

VINTERSTÖVEL

Thinsulate fodrad Vinterstövel. Högkvalitativ läder med dragkedja.
Är utrustad med komposittåhätta och textilspikskydd, vilket är superlätt
och mycket flexibelt. Varken tåhättan eller spikskyddet kyler vid låga
temperaturer. Den har en vibram sula av gummi som gör skon mycket
komfortabel och ger ett utmärkt grepp. Tester har visat att vibram
sulan behåller sina egenskaper också vid låga temperaturer.
Skyddsklass: S3 CI
Läst: Bred
Storlek: 38-47
Art: JJN07

S3 Ci

KÄNGA MED DUBB

Thinsulate fodrad Skyddsskänga. Kängan har en unik sula
där man kan använda den dubbad eller odubbad. Detta
görs genom ett enkelt handgrepp. Den är utrustad med
Komposittåhätta och textilspikskydd. , vilket är superlätt
och mycket flexibelt. Varken tåhättan eller spikskyddet
kyler vid låga temperaturer.
Läst: Bred
Storlek: 38-47
Art nr: JJN12

S3 Ci

Med ett enkel handgrepp
vänder man en del av sulan
så att kängan kan användas
dubbad eller odubbad

Barents

BOROMIO

Barents är en vinterfodrad läderkänga.
Den är utrustad med komposithätta och APT plate spikskydd
vilket är superlätt och helt metallfritt. Greppsäker slitsula.        
Läst: Extra bred                    
Storlek: 39-47
Art nr: NA005-000

Vinterstövel med stålhätta och spikskydd. Ovandel av läder.
Försedd med dragkedja på insidan. Foder av konstpäls.
Sula av 2-komponents PU.
Läst: Bred
Storlek: 38-47
Art nr: 80983

S3 Ci

S3 Ci
metallfritt
SPIKSKYDD

NBS5

Gummistövel med stålhätta och spikskydd. Sula av
nitrilgummi. Uttagbar iläggssula som absorberar och
transporterar bort fukt i stöveln.
Läst: Bred
Storlek: 36-48
Art nr: NBS5

S5

Foder

THERMO-DRY Foder till gummi
stövel NBS5.
Håller värmen och håller foten
torr. Reflex på den synliga delen.
Storlek: 36-47
Art. nr: 00300-000

Tanker

Lätt, bekväm PU stövel med stålhätta och spikskydd.
Uttagbar iläggssula som absorberar och transporterar
bort fukt. Oljebeständig och syrabeständig.
Läst: Bred
Storlek: 36-47
Art nr: PUSS5

S5

SUPER LIGHT

Country

Lätt bekväm PU stövel med stålhätta.
Uttagbar iläggssula som absorberar och transporterar
bort fukt. Olje-, syra- och urinbeständig.
Läst: Bred
Storlek: 36-47
Art nr: PUGRS4

S4

SUPER LIGHT

THERMIC

Extra lätt och flexibel PU stövel som ger isolering ner
till mycket låga temperaturer. Insida av nötningsresistent polyester. Utrustad med komposithätta och
APT Plate spikskydd -. ett helt metallfritt flexibelt
spikskydd. Iläggsula av PU som ger isolering mot
låga temperaturer och slitsula av nötningstålig och
halksäker nitrilgummi.
Storlek: 40-47
Art nr: 00040-000

S5

metallfritt
SPIKSKYDD

comfort and fit.
comfort and fit.

Top winter

Socka av hög kvalitet. Avancerad
andasfunktion och värmereglerande
funktion. Absorberar och släpper
igenom fukt vilket ger en antibakteriell
comfort and fit.
funktion och minskar lukt. Bekväm med
comfort and fit.
bra passform.
Storlek: S (39-41, M (42-44), L (45-47)
Art nr: CL-000-00

THERMOLITE®garn
THERMOLITE®garn

Av Merino ull

Elastiskt band
Andasfunktion: kombinationen
av fibrerna och den speciella
Andasfunktion:garanterar
kombinationen
konstruktionen
en
av fibrerna
och den speciella
optimal
andasfunktion.
konstruktionen garanterar en
optimal andasfunktion.

Av Merino ull

Elastiskt band

Extra
väv minskar
trycket på Extra
hälen
THERMOLITE®garn
väv minskar
trycket på hälenTHERMOLITE®garn

Förstärkt skydd
Förstärkt skydd

Tåskydd
Tåskydd

Andasfunktion: kombinationen
av fibrerna och den speciella
Andasfunktion: garanterar
kombinationen
konstruktionen
en
av fibrerna
och den speciella
optimal
andasfunktion.
konstruktionen garanterar en
optimal andasfunktion.

Platt söm
Platt söm

Förstärkt
häl
Förstärkt
häl
Anatomisk
Elastiskt band
sula av
®
CoolMax
Elastiskt
band
Anatomisk
®
Fresh
Antistatiskt inlägg
sula
av
CoolMax®
Fresh®
Antistatiskt inlägg

Förstärkt skydd
Förstärkt skydd

Tåskydd

Top summer

Tåskydd

Socka av hög kvalitet. Avancerad
andasfunktion och värmereglerande
funktion. Absorberar och släpper
igenom fukt vilket ger en antibakteriell
funktion och minskar lukt. Bekväm
med bra passform.
Storlek: S (39-41, M (42-44), L (45-47)
Andasfunktion: kombinationen
av fibrerna och den speciella Art nr: CC-000-00
konstruktionen
en
Andasfunktion:garanterar
kombinationen
optimal
andasfunktion.
av fibrerna
och den speciella
konstruktionen garanterar en
optimal andasfunktion.

Väv ökar
andasfunktionen
Väv ökar
andasfunktionen

Tillverkad i
CoolMax® Fresh®,
ett material Tillverkad
som andasi
och
snabbt absorberar
CoolMax®
Fresh®,
Platt söm
fukt.
Behandlingen
med
ett material som andas
Fresh®
gör materialet
och snabbt
absorberar
Platt söm
och
fukt.antibakteriellt
Behandlingen med
lukt.
Fresh®förhindrar
gör materialet
antibakteriellt och
förhindrar lukt.

Elastiskt band
Elastiskt band

Elastiskt band

Elastiskt band
Invävt skydd
förhindrar tryck
Invävt skydd
Platt söm
förhindrar tryck
Platt söm

Tåskydd

Andasfunktion: kombinationen
av fibrerna och den speciella
Andasfunktion: garanterar
kombinationen
konstruktionen
en
av fibrerna
och den speciella
optimal
andasfunktion.
konstruktionen garanterar en
optimal andasfunktion.

Tåskydd
Antistatiskt inlägg
Antistatiskt inlägg

Förstärkt
hälskydd
Väv ökar
Förstärkt
andasfunktionen
hälskydd
Väv ökar
Anatomisk andasfunktionen
sula
ger maximal komfort,
underdelen är av
Anatomisk
sula
CoolMax®Fresh® som
ger maximal
komfort,
ger sulan
ökad
Elastiskt
band
underdelen
är
av
andasfunktion
CoolMax®Fresh® som
ger sulan Elastiskt
ökad
band
andasfunktion

Invävt skydd
förhindrar tryck
Invävt skydd
Platt
söm tryck
förhindrar
Platt söm

Tåskydd
Tåskydd
Antistatiskt inlägg
Antistatiskt inlägg

LÄDERBÄLTE

Kraftigt svart läderbälte i one size.
Material: Läder
Storlek: One size
Art nr: SL60-05

REM

Svart rem i one size.
Storlek: One size
Art nr: SR70-05

Sportsocka

Socka i 5-pack.
Storlek: 40-45
Art nr: 7102

A

A

SULA SCHOLL TECHNO

SULA SCHOLL GEL

sula Thermic

metatarsal support

Techno är en anatomisk iläggssula i olika EVA-sammansättningar. Tyget runt
sulan är mycket nötningsbeständigt.
Sulan verkar stötdämpande, 10% mer
än en vanlig innersula, och garanterar
en bättre stabilitet runt hålfoten. Sulan
är antistatisk och tack vare hålen i den
främre delen andas sulan.
Storlek: 38-47
Art nr: Z0041

Värmesulan som är fuktabsorberande
och håller foten torr. Sulan är bakterie
resistent.
Storlek: 39-47
Art nr: T-006

Denna gelsula som Scholl har utvecklat är tillverkad av dubbelt så tät
EVA för att absorbera stötar och energi då foten träffar marken, och för
på så sätt våra skor till en ny nivå av
komfort. Sulan ger perfekt passform
till fotens anatomi och dessutom är
området runt hålfoten utformat för
att ge effekten av massage medan
du går. Sulan är antistatisk.
Storlek: 38-47
Art nr: Z0042

SULA SCHOLL SYNCRO GEL X3

Denna innovativa iläggssula som Scholl har utvecklat är tillverkad av SX3, ett helt nytt multifunktionellt material med extremt hög stöt och energidämpning och optimala återställande funktioner.
Sulan ger fyra gånger högre stötdämpning än en
standard sula, både runt hälen och trampdynan.
Sulan är försedd med kuddar för att ge förebyggande åtgärder mot obehag i ryggrad och leder.
Sulan andas, är slitstarkt och antibakteriell. Sulan
är utvecklad för ESD områden.
Storlek: 38-47
Art nr: Z0081

Iläggssula tillverkad av mjuk PU. Sulan
är antistatisk och anatomisk utformad,
täckt med tyg och garanterar maximal
komfort och stötdämpning.
Storlek: 36-48
Art nr: SO-MEP-00

METATARSAL SUPPORT GEL

Iläggssula tillverkad av mjuk PU med ett gelinlägg för att garantera stabilitet och komfort
även på ojämna ytor. Sulan är antistatisk och
anatomisk utformad, täckt med tyg.
Storlek: 40-47
Art nr: SO-MET-00

SKOSNÖRE

Dragstarka skosnören, dragstyrkan är två
gånger så hög som reglerna kräver, och mycket
nötningsbeständiga. Finns i längderna 110 cm
och 130 cm med 5 par per förpackning.
Förp: 5 par
Färg: Svart/grå
Art nr: C-110 / 110 cm
C-130 / 130 cm

Skofett

Uppmjukande, vattenavvisande
och vårdande fett för narvläder.
Den förlänger skons livslängd.
Art nr: C-105

Skokräm

Vårdande skokräm för läderskor.
Art nr: C106 / svart

Sweatshirt

Traditionell sweatshirt i flera färger.
Material: 65% bomull 35% polyester
Storlek: XS-XXXL
Art nr: 4229-02 marin, 03- röd,
-06 ash melerad, -05 svart,
-07 royalblå, -09 grå

Funktions T-shirt

Funktionspiké

Tröja Zip

Zip Sweatshirt

Funktionstyg som transporterar bort svett från
kroppen och dunstar snabbt från plagget.
Material: 100% polyester
Storlek: XS-XXXL
Art nr: 8027-01 vit, -05 svart, -09 grå, -02 marin

Tröja med kort dragkedja. Rak modell. Mudd i ärmslut.
Material: 65% bomull 35% polyester
Storlek: S-XXL
Art nr: 9550-02 marin, -09 grå

Funktionstyg som transporterar bort svett från kroppen
och dunstar snabbt från plagget. Tre knappar och knappslå.
Ribbstickad krage.
Material: 100% polyester
Storlek: XS-XXL
Art nr: 8127-01 vit,-02 marin, -05 svart, -09 grå

Tröja med kort dragkedja. Rak modell. Mudd i ärmslut.
Material: 80% bomull 20% polyester
Storlek: XS-XXXL
Art nr: 9541-02 marin, -05 svart

Fleecejacka

Fleecejacka med två framfickor och
dragsko i nederkant.
Färger; svart, marin och grå.
Storlek: XS-XXL
Art nr: 4642-09 grå,
-02 marin, -05 svart.

Funktionsfleece

Funktionsfleece. Vindtät med starkt
vattenavvisande membran, förstärkt på
utsatta partier. Två framfickor och två
bröstfickor med blixtlås. Blixtlås ända
upp i kragen. Frontslå och dragsko i
nederkant.
Material 100% polyester
Storlek: XS-XXXL
Art nr: 4540-02 marin, -05 svart

Soft Shell

Soft Shell Jacka med dragkedja. Två framfickor
och en bröstficka med dragkedja. Telefonficka i
bröstfickan. Två rejäla innerfickor.
Material: 3 lagers soft shell 100% polyester
Storlek: XS-XXXL
Art nr: 7421-05 svart

Soft Shell 3 i 1

Softshell jacka med löstagbart softshell foder som kan
användas separat. Två framfickor och en bröstficka med
dragkedja. En ärmficka med dragkedja. Löstagbar huva. Innerficka med dragkedja. Dragsko i nederkant.
Material: 3 lagers soft shell 100% polyester
Storlek: XS-XXL
Art nr: 7321-05 svart

soft shell

Softshell jacka med dragkedja. En bröstficka och två
framfickor med dragkedja. Softshell tyget består av
3 lager som är laminerade. Elastiskt yttertyg med ett
membran som är starkt vattenavvisande. Innertyg av
värmande fleece.
Material: 3 lagers soft shell 100% polyester
Storlek: S-XXXL
Art nr: 7621-05 svart

Jacka

Midjejacka. Två bröstfickor och två framfickor med
dragkedja. Telefonficka i ena bröstfickan. Utdragbar IDkorts ficka. Dragsko i nederkant. Justerbar ärmlinning.
Material: 100% bomull 380g/m2
Storlek: S-XXL
Art nr: 3815-02 marin, -05 svart, -09 grå

Midjebyxa

Hantverksbyxa med förböjda knän. CORDURA förstärkta löst
hängande spikfickor och knäfickor. Två förstärkta bakfickor
med bälg. Reglerbar hammarhank. Framflyttad tumstocksficka med knivkapp. Benficka med pennfack och telefonficka.
Material: 100% bomull 380g/m2
Storlek: C44-C62 ,C146-C156 ,D96-D120
Art nr: 2515-02 marin, - 05 svart, -09 grå

PIRATBYXA

Hantverksbyxa med ¾-långa ben med
förböjda knän. CORDURA förstärkta löst
hängande spikfickor och knäfickor. Två
förstärkta bakfickor med bälg. Reglerbar
hammarhank. Framflyttad tumstocksficka
med knivknapp. Benficka med pennfack
och telefonficka.
Material: 100 % bomull, 380g/m²
Storlek: C46-C62
Art nr: 3015-02 marin, -05 svart

Shorts

Shorts med hängfickor. Två förstärkta
bakfickor med bälg. Två tumstocksfickor
en är försedd med telefonficka. Hammarhank.
Material: 100% bomull 380g/m2
Storlek: C44-C62
Art nr: 3115-02 marin, - 05 svart

Shorts

Shorts med två insydda framfickor, två bakfickor
med lock och tryckknappar. Två benfickor med
dragkedja, en med telefonficka och pennfack.
Material: 35 % bomull, 65 % polyester 260g/m²
Storlek: C44-C62
Art nr: 2770-02 marin, -05 svart

Midjebyxa
Bälten, se sid 34.

Midjebyxa med två insydda framfickor, Två bakfickor med
lock och tryckknappar. Två benfickor med dragkedja, en
med telefonficka och pennfack.
Material: 35%bomull 65% polyester 260g/m2
Storlek: C44-C62, C146-C156, D96-D120
Art nr: 2670-02 marin, -05 svart, -09 grå

knäskydd 25 mm

knäskydd 14 mm
Jacka

Midjejacka Två bröstfickor och två framfickor med
dragkedja. Telefonficka i ena bröstfickan. Utdragbar IDkorts ficka. Dragsko i nederkant. Justerbar ärmlinning.
Material: 35%bomull 65% polyester 260g/m2
Storlek: S-XXL
Art nr: 3870-02 marin, -05 svart, -09 grå

Mjukt härligt knäskydd av
neopren för dig som ställer
höga krav.
Tjocklek: 14 mm
Art nr: KP-14

Mjukt härligt knäskydd av neopren
för dig som ställer höga krav. För
dig som arbetar på knä under
långa perioder.
Tjocklek: 25 mm
Art nr: KP-25

Overall

Overall med metallknappar. Tumstocksficka
och benficka med telefonficka. Två bröstfickor med lock. Två bakfickor. Knäfickor.
Material: 100% bomull 380g
Storlek: C46-C62, C148-C156
Art nr: 3415-02

Overall

Overall med bälgrygg för extra komfort. Dolt blixtlås. Insydda framfickor
och två bröstfickor med lock. Två
bakfickor. Reglerbart ärmslut. Slits i
sidan och reglerbar midja. Knäfickor.
Material: 35%bomull 65% polyester
260g/m2
Storlek: C46-C62
Art nr: 3370-07 royalblå

Hängslebyxa

Hängslebyxa med förböjda knän. Corduraförstärkta löst hängande spikfickor och
knäfickor. Två förstärkta bakfickor med
bälg. Reglerbar hammarhank. Framflyttad
tumstocksficka. Benficka med pennfack
och telefonficka. Dubbla bröstfickor en
med lock och en med plats för kniv.
Material: 100% bomull 380g
Storlekar: C44-C62, C146-C156,
D96-D120
Art nr: 3215-02 marin

Bomullsvinterjacka

Dubbelfodrad med fleece och pilé i kroppen. Quiltfodrade ärmar. Två bröstfickor och två framfickor
med dragkedja. Telefonficka i ena bröstfickan. Utdragbar ID-korts ficka. Dragsko i nederkant. Mudd
i ärmslut. Dubbla innerfickor en med telefonficka.
Corduraförstärkt på utsatta partier.
Material: 100% bomull
Storlek: S-XXL
Art nr: 5915-0105 vit/svart

Jacka

Pilotjacka fodrad med quilt i kropp och
ärmar. Två bröstfickor med blixtlås och två
framfickor. Två innerfickor, en med telefonficka. Ärmficka med blixtlås och pennfack.
Mudd i ärm och midja.
Material: 50% polyester 50% bomull.
Smuts- och vattenavvisande.
Storlek: XS-XXXL
Art nr: 5026-01 vit/svart

New Picasso

Lågsko av mocka med spiktrampsskydd.
Halksäker sula av PU. Oljebeständig antistatisk och stötdämpande.
Storlek: 39-47
Art nr: 34328-001

O1P
Funktionsfleece

Vindtät med starkt vattenavvisande
membran, förstärkt på utsatta partier. Två
framfickor och två bröstfickor med blixtlås.
Blixtlås ända upp i kragen. Frontslå och
dragsko i nederkant.
Material: 100% polyester
Storlek: S-XXL
Art nr: 4540-0105

Målarbyxa med förböjda knän. CORDURA
förstärkta löst hängande spikfickor och knäfickor. Två
förstärkta bakfickor med bälg. Reglerbar hammarhank.
Tumstocksficka med knivkapp. Två benfickor en med
pennfack och telefonficka, en med plats för spackelspade.
Material: 100% bomull 380g/m2
Storlek: C44-C62 C146-C156 D96-D120
Art nr: 2515-0105 vit/svart

Vinterjacka

Vinterjacka dubbelfodrad med pilé/fleece i kroppen och
qulitfodrade ärmar. Två bröstfickor och två framfickor med
dragkedja. Två innerfickor en med telefonficka. Reflexpiping. Telefonficka i ena bröstfickan. Utdragbar ID-korts ficka.
Dragsko i nederkant.
Material 50% bomull 50% polyester smuts och vattenavvisande. Förlängd rygg. Mudd i ärmslut.
Storlek: Marin XXS-XXXL, Svart XS-XXL
Art nr: 5926-02 marin, -05 svart

Jacka

Pilotjacka fodrad med pilé i kroppen
och quiltfodrade ärmar. Två bröstfickor
med blixtlås och två framfickor. Två
innerfickor en med telefonficka. Ärmficka med blixtlås och pennfack. Mudd
i ärm och midja.
Material: 50% polyester 50% bomull.
Smuts och vattenavvisande.
Storlek: XS-XXXL
Art nr: 5026-02 marin, -05 svart,
-09 grå, -03 röd, -01 vit

Vinterbyxa
Vinterjacka

Vindtät och starkt vattenavvisande med tejpade
sömmar. Två bröstfickor med blixtlås en med
telefonficka Två framfickor med knapp. Två
innerfickor en med telefonficka. Ärmficka med
blixtlås och pennfack. Mudd i ärm och midja.
Material: 100% polyester PU-belagd insida.
Storlek: S-XXL
Art nr: 5125-05 svart,

Quiltfodrad byxa med två framfickor.
Två bakfickor med lock och tryckknappar. Tumstocksficka och benficka med
telefonficka. Invändiga knäfickor. Resår
och hällor i midjan. Dragkedja i ben.
Byxbenens nederkant är reglerbar.
Material 50% bumull 50% polyester-,
smuts- och vattenavvisande.
Storlek: XS-XXXL
Art nr: 4026 -02 marin, -05 svart

Parkas

Parkas fodrad med pilé i kroppen och quilt
fodrade ärmar. Två framfickor med lock och
dragkedja. Två bröstfickor med dold dragkedja. Ficka med dragkedja under vindslå. Två
innerfickor en med telefonficka. Löstagbar
fodrad huva.
Material: 50% polyester 50% bomull.
Smuts- och vattenavvisande.
Storlek: S-XXL
Art nr: 6226-02 marin, -05 svart

Fiberpälsbyxa
Fiberpälsbyxa marin.
Material: 100% polyester
Storlek: S-XXL
Art nr: 7130-02 marin

Fiberpälströja

Fiberpälströja ribbstickad med kort
dragkedja.
Material: 100% polyester
Storlek: S-XXL
Art nr: 7230-08

PILOTMÖSSA

Piléfodrad pilotmössa i
läder. Justerbart hakband
med knäppe. Justerbart
band baktill.
Material: 100 % läder,
pilé 100 % akryl
Storlek: 58-62
Art nr: M302-05 svart

Fiberpälströja

Piletröja vändbar med delbar dragkedja. Förlängd rygg. Tumgrepp.
Material: 100% polyester
Storlek: XS-XXXL
Art nr: 7030-02 marin, -09 grå

SKOTERMÖSSA

Pälskantad skotermössa
med quiltfoder. Justerbart
hakband med knäppe och
uppvikbara öronlapparna.
Material: 100 % nylon,
päls 100 % akryl
Storlek: 58-62
Art nr: M202-05 svart

STICKAD
MÖSSA

Ribbstickad mössa i
100 % akryl. One size.
Material: 100 % akryl
Storlek: One size
Art nr: M105-02 marin,
-05 svart

Windstoppertröja

Fiberpälströja med vindfoder. Hel drag
kedja. Två framfickor. Mudd i midja och
ärmslut.
Material: 100% polyester
Storlek: S-XXL
Art nr: 5630-09, grå/svart

STICKAD
MÖSSA

Ribbstickad mössa i
100 % akryl. Fleecefodrad. One size
Material: 100 % akryl
Storlek: One size
Art nr: M100-10 gul,
-20 orange

Fiberpälssocka

Storlekar: 36-47
Art nr: 7530-02 marin

SKOTERMÖSSA VARSEL

Pilékantad skotermössa i varsel.
Justerbart hakband med knäppe
och uppvikbara öronlappar.
Quiltfodrad.
Material: 100 % polyester, foder
100 % nylon, pilé 100 % akryl
Storlek: 58-62
Art nr: M302-12 gul, -22 orange

Underställ, lager 1

Tröja och byxa. Tröjan med rund hals
och förlängd rygg.
Material: 100% polyester
Storlek: XS-XXXL
Art: 9935-05

Underställ, lager 1

Tröja och byxa. Tröjan med krage och
dragkedja samt förlängd rygg.
Material: 100% polyester
Sorlek: XS-XXXL
Art: 9835-05

Underställ, lager 2

Tröja och byxa. Tröjan med krage och
dragkedja samt förlängd rygg.
Storlek: XS-XXXL
Art: 9236-05

Grounded Grounded ullfrotté görs av finaste merinoull blandat med syntetiska fibrer för att öka

materialets styrka. Designat för både arbete och fritid. Plagget uppfyller alla de krav på
skydd, komfort och styrka som ställs på ett modernt funktionsplagg. Stor vikt har lagts vid
passform och bekvämlighet. Understället ska användas närmast kroppen och isolerar och
skapar en balans mellan värme och kyla. Fukt transporteras bort men värmen stannar kvar.
Även i fuktigt tillstånd håller materialet värmen kvar och förhindrar nedkylning.

BYXA

Material: 60% ull, 20%
polyester, 20% nylon
Storlek: XS-XXXL
Art nr: 7637-02

TRÖJA
RUND HALS

Material: 60% ull,
20% polyester, 20% nylon
Storlek: XS-XXL
Art nr: 9637-02

TRÖJA ZIP

Material: 60% ull, 20%
polyester, 20% nylon
Storlek: XS-XXXL
Art nr: 9737-02

PIKé Coolplus

Funktionspiké varsel av materialet Coolplus, vilket är ett funktionstyg med enastående egenskaper att transportera bort
fukt och hålla kroppen torr. Svetten dunstar
snabbt från plagget. EN 471 Klass 3
Material: 100% polyester Coolplus
Storlek: S-M klass 2
Storlek: L-XXXL klass 3
Art nr: 4724-10 gul, -20 orange

VARSEL T-SHIRT

Funktions T-shirt i varsel. Funktionstyg
som transporterar bort svett från kroppen
och dunstar snabbt från plagget. EN 471
klass 3.
Material: 100 % polyester
Storlek: L-XXL klass 3
Storlek: S-M klass 2
Art nr: 4927-10 gul, -20 orange

Piké

Funktionspikè Varsel. Funktionstyg
som transporterar bort svett från
kroppen och dunstar snabbt från
plagget. Tre knappar och knappslå.
Ribbstickad krage. EN 471 Klass 3.
Material: 100% polyester
Storlek: L-XXXL klass 3
Storlek: S-M klass 2
Art nr: 4327-10 gul, -20 orange

HOOD VARSEL

Hoodtröja med mudd i nederkant
och ärmslut. Hel dragkedja och två
sidofickor. EN 471 Klass 3.
Material: 100 % polyester
Storlek: S-XXL
Art nr: 4429-10 gul, -20 orange

Sweatshirt Varsel
Sweatshirt med mudd i nederkant
och ärmslut. EN 471 klass 3.
Material: 100% polyester
Storlek: M-XXXL
Art nr: 4228-10 gul, -20 orange

SWEATSHIRT VARSEL

Sweatshirt varsel med krage. En bröstficka med dragkedja. Dragkedja i halsen.
Mudd i nederkant och ärmslut. EN 471
Klass 3.
Material: 100% polyester
Storlek: XS-XXXL
Art nr: 1229-10 gul, -20 orange

Midjebyxa

Midjebyxa klass 1

Varselbyxa hantverksmodell med förböjda knän.
CORDURA förstärkta löst hängande spikfickor
och knäfickor. Två förstärkta bakfickor med bälg.
Reglerbar hammarhank. Tumstocksficka med
knivknapp. Benficka med pennfack och telefonficka. EN 471. Klass 2.
Material: 80% polyester 20% bomull
Storlek: C46-C62, C146-C156, D96-D120
Art nr: 2516-12 gul/marin, -22 orange/marin

Shorts

Varselshorts med två bakfickor med
bälg. Två tumstocksfickor en är försedd
med telefonficka. EN 471, klass 2.
Material: 80% polyester 20% bomull.
Storlek: C46-C62
Art nr: 3116-10 gul, -20 orange

Midjebyxa

Varselbyxa med två insydda framfickor. Två
bakfickor med lock och tryckknappar. Två
benfickor med dragkedja en med telefonficka
och pennfack. EN 471. Klass 2.
Material: 80% polyester 20% bomull
Storlek: C46-C62 ,C146-C156 ,D96-D120
Art nr: 2616-12 gul/marin, -22 orange/marin

VARSELPIKé MED LÅNG ÄRM
Funktionspiké med lång ärm i varsel. Funktionstyg som transporterar bort svett från kroppen
och dunstar snabbt från plagget. Tre knappar
och knappslå. Ribbstickad krage. EN 471 klass 3.
Material: 100 % polyester
Storlek: M-XXL
Art nr: 1327-10 gul

Varselbyxa med två insydda framfickor.
Två bakfickor med lock och tryckknappar.
Två benfickor med dragkedja, en med telefonficka och pennfack. EN 471 klass 1.
Material: 80% polyester 20% bomull
Storlek: C46-C62, C146-C156, D96-D120
Art nr: 2070-21 marin/gul

Jacka

Varselmidjejacka Två bröstfickor och två framfickor med dragkedja. Telefonficka i ena bröstfickan. Utdragbar ID-korts ficka. Dragsko i nederkant.
Justerbart ärmslut. Corduraförstärkt på utsatta
ställen. EN 471. Klass 3.
Material: 80% polyester 20% bomull 260g/m2
Storlek: S-XXXL
Art nr: 3816-12 gul/marin, -22 orange/marin

SOFT SHELL

SKALJACKA VARSEL

Skaljacka vindtät och vattentät med tejpade sömmar.
God andningsförmåga. Två bröstfickor och två framfickor
med dragkedja. Två innerfickor, en med telefonficka.
Huva med reglerbar snodd och reglerbart ärmslut.
EN 471 klass 3. EN343.
Material:100% polyester
Storlek: S-XXL
Art nr: 5217-12 gul, -22 orange

Softshell jacka med dragkedja. En bröstficka och två
framfickor med dragkedja. Softshell tyget består av
3 lager som är laminerade. Elastiskt yttertyg med ett
membran som är starkt vattenavvisande. Innertyg av
värmande fleece. Elastiskt yttertyg med ett membran
som är starkt vindtätt och vattenavisande.
Material: 3 lagers soft shell 100% polyester
Storlek: S-XXXL
Art nr: 7621-10 gul, -20 orange

Varselmössor,
se sidan 42.

Fleece

Funktionsfleece varsel. Vindtät med starkt
vattenavvisande membran. Två framfickor och
en bröstficka med blixtlås. Blixtlås ända upp i
kragen. Dragsko i nederkant. EN 471 Klass 3.
Material: 100% polyester.
Storlek: S-XXL
Art nr: 4840-10 gul, -20 orange

Flecce

Fleecejacka varsel med en bröstficka
och två framfickor med dragkedja.
Dragsko i nederkant. EN471 klass 3.
Färger: Gul
Storlek: S-XXL
Art nr: 4642-10

Varselväst

Varselväst med dragkedja. En
bröstficka. EN 471 klass 3.
Storlek: One Size
Art nr: 1022-10 gul, -20 orange

Parkas
Varselväst

Varselväst med dragkedja.
EN 471. Klass 3.
Material: 100% polyester.
Storlek: One size
Art nr. 1122-10 gul, -20 orange

Vinterjacka

Vintervarseljacka fodrad med quilt. Två bröstfickor med
blixtlås samt två framfickor. Två innerfickor. Mudd i
ärmslut samt midja. EN 471 klass 3.
Material: 80% polyester 20% bomull.
Storlek: XS-XXL
Art nr: 5016-10 gul, -20 orange

Parkas dubbelfodrad med pilé/fleece i kroppen och quiltfodrade ärmar. Löstagbar fodrad huva. Två bröstfickor och
två framfickor med dragkedja. Telefonficka i ena bröstfickan. Utdragbar ID-korts ficka. Två innerfickor en med
telefonficka. Dragsko i midjan. Mudd i ärmslut. Corduraförstärkt på utsatta ställen. EN 471 klass 3.
Material: 20% bomull 80% polyester.
Storlek: S-XXXL
Art nr: 6216-12 gul/marin, 6216-22 orange/marin

Vinterjacka

Vintervarseljacka fodrad med pilé i kroppen och quiltfodrade ärmar. Två bröstfickor med blixtlås och två framfickor. Två innerfickor en med telefonficka. Mudd i ärmslut.
Förlängd rygg. EN 471 klass 3.
Material: 80% polyester 20% bomull.
Storlek: S-XXL
Art nr: 5616-12 gul/marin, -22 orange/marin

VINTERJACKA
Parkas

Vindtät och vattentät jacka med tejpade sömmar.
God Andningsförmåga. Fodrad med quilt. Två framfickor
och två bröstfickor med dragkedja. Två innerfickor en med
telefonficka. Uttagbar ID-kortsficka. EN471 klass 3. EN343.
Material: 100% polyester
Storlek: S-XXL
Art nr: 6317-12 gul, -22 orange

Vinterjacka

Vindtät och vattentät jacka med tejpade sömmar.
God andningsförmåga. Fodrad med quilt. Två framfickor
och två bröstfickor med dragkedja. Två innerfickor en med
telefonficka. Uttagbar ID-kortsficka. EN471 klass 3. EN343.
Material: 100% polyester
Storlek: S-XXL
Art nr: 5317-12 gul, -22 orange

Vinterbyxa Varsel

Quiltfodrad byxa med två framfickor. Två
bakfickor med lock och tryckknappar.
Vintervarseljacka dubbelfodrad med pilé/fleece i kroppen
Tumstocksficka med knivknapp. Benficka
och quiltfodrade ärmar. Löstagbar fodrad huva. Två bröstmed telefonficka. Invändiga knäfickor.
fickor och två framfickor med dragkedja. Telefonficka i ena
Resor och hällor i midjan. Dragkedja i
bröstfickan. Utdragbar ID-korts ficka. Dragsko i nederkant.
Två innerfickor en med telefonficka. Mudd i ärmslut. Förlängd ben. Reglerbar knäppning vid fot.
EN 471 klass 2.
rygg. Corduraförstärkt på utsatta ställen. EN 471 Klass 3.
Material: 20% bomull 80% polyester.
Material: 80% polyester 20% bomull
Storlek: S-XXXL
Storlek: S-XXXL
Art nr: 4026 -10 gul, -22 orange
Art nr: 5816-12 gul/marin, -22 orange/marin

Regnrock

Varselregnrock 100 cm i smidigt stretchmaterial. Blixtlås med slå och tryckknappar. Huva med snodd. Svetsade sömmar.
Reglerbart ärmslut. EN 471. Klass 3.
Material: Polyuretanbelagd stretch
Storlek: S-XXXL
Art: 9295-10 gul, -20 orange

Regnbyxor

Regnmidjebyxa varsel. Resår och reglerbar
snodd i midjan. Reglerar knäppning vid fot.
Svetsade sömmar. EN 471 Klass 2.
Material: Polyuretanbelagd stretch
Storlek: S-XXXL
Art: 2295-10 gul, -20 orange

BYXHOLK

Byxholk i polyuretanbelagd stretch
med reglerbar knäppning vid foten
och justerbar längd. EN 471, klass 2.
Material: Polyuretanbelagd stretch
Storlek: One size
Art nr: 2395-10 gul

REGNROCK, hellång

Regnrock. Hellång i smidigt stretchmaterial. Svetsade sömmar. Kappan
går att knäppa till en overall. EN 471
klass 3.
Material: Polyuretanbelagd stretch.
Storlek: L-XXL
Art nr: 9095-10 gul, -20 orange

Regnrock

Regnrock 100 cm i smidigt stretchmaterial. Blixtlås med slå och
tryckknappar. Huva med snodd.
Svetsade sömmar. Reglerbart
ärmslut.
Material: Polyuretan belagd Stretch
Storlek: S-XXXL
Art: 9295-02 marin

Regnbyxa

Regnmidjebyxa. Resår och reglerbar
snodd i midjan. Reglerar knäppning
vid fot. Svetsade sömmar.
Material: Polyuretanbelagd stretch
Storlek: S-XXXL
Art: 2295-02 marin

BYXHOLK

Byxholk i polyuretanbelagd stretch
med reglerbar knäppning vid foten
och justerbar längd.
Material: Polyuretanbelagd stretch
Storlek: One size
Art nr: 2395-02 marin

Regnjacka

Regnjacka 80 cm i smidigt stretchmaterial. Två framfickor med lock.
Blixtlås med slå och tryckknappar.
Huva med snodd. Svetsade sömmar.
Reglerbart ärmslut.
Material: Polyuretanbelagd
stretch
Storlek: S-XXL
Art: 9195-02 marin
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KOCKROCK 242

Kockrock med kulknappar
Material: vit 100% bomull
svart 50% bomull 50% polyester
övriga färger 35% bomull 65% polyester
Storlek: vit 44-60, svart 46-62, övriga
färger 44-58
Art nr: 242-090 vit, -244 svart,
-011 antracit, -039 sand, -050 röd,
-053 vinröd

Förkläde 194 50 cm

Förkläde i flera olika färger 50cm
3-pack
Material: 65% polyester 35% bomull
Storlek: en storlek, bredd/vidd 100 X 80 cm
Art nr: 194-010 svart, -090 vit, -046 kiwi,
-053 vinröd, -011 antracit, -050 röd,
-020 marin

FÖRKLÄDE 192 80 cm

Förkläde i flera olika färger 80 cm.
3-pack
Material: 65% polyester 35% bomull
Storlek: en storlek, bredd/vidd 100 X 80 cm
Art nr: 192-010 svart, -090 vit, -046 kiwi,
-053 vinröd, -011 antracit, -050 röd,
-020 marin

KOCKMÖSSA 46
2-pack
Material: 100% bomull
Storlek: en storlek
Art nr: 46.1900.090

KOCKBYXA 110
Pepitarutig kockbyxa
2 framfickor, 1 bakficka
Material: 100% bomull
Storlek: 44-64
Art nr: 110.485

MIDJEBYXA 259
Vit bomullsbyxa.
2 framfickor, 1 bakficka
Material: 100% bomull
Storlek: 44-60
Art nr: 259.6200.090

BANDANA 5710

3-pack
Material: Vit 100% bomull, övriga färger
65% polyester 35% bomull
Storlek: en storlek
Art nr: 5710 -471 vit, -6000 svart, -2305
svart/grå rand, -1330 svart/vit rand

Mössa 5711

3-pack
Material: vit 100% bomull, övriga färger 65% polyester
35% bomull
Storlek: en storlek
Art nr: 5711 -471 vit, -010 svart, 2305-010 svart/grå rand,
1330-010 svart/vit rand

KULKNAPP 5900

12/pack
Art nr: 5900 -090 vit, -020 marin, -024 royal, -010 svart,
-050 röd, -053 vinröd, -078 guld, -018 silver,
-662 dödskalle, -618 italy, -643 fotboll

Contour

Glidsäkra TIPGRIP-skalmar i nylon med glidsäker näsbrygga ger
bra komfort. Inbyggda sidoskydd. Reptåliga, imfria antistatiska
beläggningar (finns i olika versioner) och innovativ beläggning
som minskar bländning och de skadliga effekterna av blått ljus.
Vikt 21 g. Levereras i microfiberpåse.
Art nr: Contpsi. Klar lins, reptålig och imfri.
Contesp. ESP lins, solskydd, reptålig.
Contpsf. Rökfärgad lins, solskydd, reptålig och imfri.

axis

Vridbara och glidsäkra TIPGRIP-skalmar i nylon med inställbar
glidsäker näsbrygga som ger bra komfort. Skydd på ovansida.
Reptåliga, imfria antistatiska beläggningar (finns i olika versioner). Inbyggda sidoskydd, innovativ beläggning som minskar
bländning och de skadliga effekterna av blått ljus. Vikt 27 g.
Levereras i microfiberpåse.
Art nr: axcont. Contrastlins, solskydd, reptålig och imfri.
axpsi. Klar lins, reptålig och imfri.
axpsf. Rökfärgad lins, solskydd, reptålig och imfri.

silium

Glidsäkra TIPGRIP-skalmar i mässing med 160% fjädrande
skalmar. Inställbara glidsäkra näskuddar som ger bra komfort.
Reptåliga, imfria antistatiska beläggningar (finns i olika versioner). Inbyggda sidoskydd, innovativ beläggning som minskar
bländning och de skadliga effekterna av blått ljus. Vikt 34 g.
Art nr: silpsi. Klar lins, reptålig och imfri.
silpsf. Gråtonad lins, solskydd, reptålig och imfri.

viper

Skydd på ovansidan. Reptåliga och antistatiska beläggningar.
Inbyggda sidoskydd, justerbara skalmar av nylon.
Vikt 25 g. Levereras med inställbart band.
Art nr: vipci. Klar lins, reptålig.
vipcf. Rökfärgad lins, solskydd, reptålig.
vippsj. Gulfärgad lins, solskydd, reptålig och imfri.
vippsi. Klar lins, reptålig och imfri.

spider

Glidsäker insats i skalmar av nylon med glidsäker näsbrygga som
ger bra komfort. Skydd på undersidan. Reptåliga och antistatiska
beläggningar. Inbyggda sidoskydd, innovativ beläggning som minskar bländning och de skadliga effekterna av blått ljus.
Vikt 26 g. Levereras i microfiberpåse.
Art nr: spiesp. ESP lins, solskydd, reptålig.
spiflash. Rödskimrande lins, solskydd, reptålig.

B272

Ställ- och vridbara skalmar i nylon med inbyggda sidoskydd.
Skydd på undersidan. Reptåliga, imfria antistatiska beläggningar
(finns i olika versioner). Vikt 31 g.
Art nr: b272bci. Klar lins, reptålig och imfri.
b272cJ. Gulfärgad lins, solskydd, reptålig.
b272flash. Blåskimrande lins, solskydd, reptålig.

bandido

En ekonomisk modell för äkta skydd. Skalmar i nylon med inbyggda sidoskydd. Reptåliga, imfria antistatiska beläggningar.
Vikt 28 g. Levereras med inställbart band.
Art nr: banci. Klar lins, reptålig och imfri.

super nylsun

En lättviktare! Skalmar i nylon med inbyggda sido
skydd och utbytbara linser. Reptåliga, antistatiska
beläggningar (finns i olika versioner). Vikt 23 g.
Art nr: snpi. Klar lins, reptålig.
snpg. Rökfärgad lins, solskydd, repfri.

Squale

Squale kan bäras utanpå dina vanliga glasögon
utan att det uppstår brytningsproblem. Denna
modell ger utmärkt skydd för bärare av glasögon.
Skalmarna kan regleras på längden och linsen ger
ett integrerat sidoskydd och har både imfri och
reptålig beläggning. Glasögonen levereras med en
fri nacksnodd. Vikt: 43 g.
Art nr: squpsi. Klar lins, reptålig och imfri.

blast

Blast har en enastående komfort och anpassningsförmåga.
Passar att ha ovanför korrektionsglasögon. Inställbart band med
kultapp. Klart glas med reptåliga, imfria antistatiska belägg
ningar. I polykarbonat eller acetat, med indirekt ventilering.
Användningsområde: Damm, vätska, gas, smält metall och heta
fasta föremål. Vikt 113 g.
Vikt 23 g.
Art nr: blapsi. Klar lins, rep- och imfri.
blfapsi. Klar lins, reptålig och imfri. Skumplast.

visir

Med tillbehöret Visir kan säkerhetsglasögonen Blast
fungera på samma sätt som en ansiktsskärm och
erbjuder ännu bättre skydd för ögonen. Skyddar mot
vätskestänk. Vikt 183 g.
Art nr: blv.

attack

Passar att ha ovanpå korrektionsglasögon och till halvmask
med andningsskydd. Ergonomisk komfort, inställbart stort band.
Förseglad. Klart glas med reptåliga beläggningar som motverkar
imbildning. Användningsområde: Damm, vätska, gas, smält
metall och heta fasta föremål. Vikt 95 g.
Art nr: atpsi. Klar lins, reptålig och imfri.

elite

Passar att ha ovanför korrektionsglasögon. Inställbart
band med kultapp. Klart glas med,imfria beläggningar.
Med indirekt ventilering. Användningsområde: Damm,
vätska och gas. Vikt 121 g.
Art nr: elarsi. Klar lins, dimfri.

coverall

Passar att ha ovanpå korrektionsglasögon. Inställbart
band. Ventilerande med 4 indirekta ventiler. Klart glas
med antistatisk beläggning som motverkar imbildning.
Användningsområde: Damm, vätska, gas, smält metall
och heta fasta föremål. Vikt 67 g.
Art nr: covarsi. Klar lins, reptålig.

bl10

bl13

korgglasögon

bl20Pi

Ögonskydd med reptåligt glas. Levereras med hals
snodd av sporttyp.
Art nr: bl10ci. Klar lins, reptålig.
bl10cf. Rökfärgad lins, solskydd, reptålig.

Ögonskydd.
Art nr: bl15api. Klar lins.

Ögonskydd med reptåligt glas.
Art nr: bl13ci. Klar lins, reptålig.
bl13cf. Rökfärgad lins, solskydd, reptålig.

Ansiktsskydd.
Art nr: bl20pi. Klar lins.

MG-18

Montagehanske med mycket bra passform
och fingerkänsla. Innerhand av amara med
mönstrad silikon för ett utmärkt grepp.
Ovanhand av följsam spandex.
Justerbar kardborreknäppning.
Storlek: 8,10 och 11
Förpackad. 1/120
Art nr: MG-18

MG-26

Montagehanske med mycket bra passform
och fingerkänsla. Innerhand av Amara.
Ovanhand av polyester.
Justerbar kardborreknäppning
Storlek: 8,10 och 11
Förpackad. 1/120
Art nr: MG-26

G-118 A

Montagehandske med mycket bra
passform och fingerkänsla. Innerhand
av Amara. Ovanhand av Polyester.
Storlek: 7,8,9,10,11
Förpackad: 12/120
Art nr: G-118A

G-118

Monteringshandske av get. Mycket hög kvalitet. Smidig
och slitstark.
Storlek: 7, 8, 9, 10
Förp. 12/120
Art nr: G-118

G-118 EB

Monteringshandske av get. Hög kvalitet. Smidig och
slitstark med god passform.
Storlek: 6, 7, 8, 9, 10, 11
Förp: 12/120
Art nr: G-118EB

N-120BLK

Nitrildoppad monteringshandske i nylon. Elastisk
utan sömmar med god passform. Nitrilen ger bra
skydd mot nötning. Passar bra där fingertoppskänsla och bra grepp krävs, även i oljiga och våta
miljöer.
Storlek: 7, 8, 9, 10 och 11
Förp: 12/120
Art nr: N-120BLK

R275-BLU

Gummidoppad stickad handske i akryl.
Fluorescerande gul för extra synbarhet.
Ger bäraren utmärkt fingertoppskänsla och
passar bra där grepp krävs, särskilt på hala
föremål. Stickad mudd.
Storlek: 9,10
Förp: 12/120
Art nr: R275BLU

L-105 grön/gul

Latexdoppad stickad handske av högsta kvalitet.
Mycket smidig och slitstark med god passform. Passar bra där fingertopps känsla och bra grepp krävs.
Storlek: 8, 10
Förp: 12/120
Art nr: L-105

N-1008

Nitrilhandske av mycket hög kvalitet. Extremt slitstark
och smidig med förstärkt pekfinger. Passar bra för
arbete i våta miljöer.
Storlek: M, L, XL
Förp: 12/120
Art nr N-1008

N-1004

Heldoppad nitrilhandske med krage av högsta kvalitet.
Mycket slitstark med bra passform.
Flossat bomullsfoder.
Storlek: Herr/10,5 , Dam 8
Förp: 12/120
Art nr: N-1004

N-1005

Heldoppad nitrilhandske med mudd av högsta
kvalitet. Mycket slitstark med bra passform.
Flossat bomullsfoder.
Storlek: Herr/10,5 , Dam 8
Förp: 12/120
Art nr: N-1005

CD-101 vit

Trikåvante bomull med mini dots. Mycket hög kvalitet
och extremt smidig med utmärkt passform. Kantband i
olika färger för att lättare hålla isär storlekarna. Passar
bra där fingertopps känsla och bra grepp krävs.
Storlek: 7, 8, 9, 10
Förp: 12/300
Art nr: CD-101

CD-102 svart

Trikåvante bomull med mini dots. Mycket hög kvalitet
och extremt smidig med utmärkt passform. Kantband
i olika färger för att lättare hålla isär storlekarna.
Passar bra där fingertopps känsla och bra grepp
krävs.
Storlek: 7, 8, 9, 10, 11
Förp: 12/300
Art nr: CD-102

88 pBSA

Halvfodrad svinspalthandske med god passform.
Storlek: Herr/10,5
Förp: 12/120
Art nr: 88PBSA

88 PASA

Halvfodrad svinnnarvshandske av bra kvailitet.
God passform.
Storlek: Dam/8, Herr/10,5
Förp: 12/120
Art nr: 88PASA

C-500

Nötnarvshandske halvfodrad av hög kvalitet.
Slitstark med förstärkt pekfinger.
Storlek: 9, 10, 11
Förp: 12/120
Art nr: C-500

G-808

Getnarvshandske halvfodrad av mycket hög kvalitet.
Smidig och slitstark med förstärkt pekfinger.
Storlek: Dam/8, Herr/10,5
Förp. 12/120
Art nr: G-808

G-808UN

Getnarvs handske ofodrad av mycket hög kvalitet.
Smidig och slitstark.
Storlek: Dam/8, Herr/10,5
Förp. 12/120
Art nr: G-808 UN

C-500FL

Nötnarvshandske av hög kvalitet.
Slitstark med förstärkt pekfinger.
Vinterhandske med foamlining.
God passform.
Storlek: Herr
Förp: 6/120
Art nr: C-500FL

G-808TL

Getnarvshandske av mycket
hög kvalitet. Smidig och slitstark med förstärkt pekfinger.
Med Thinsulatefoder.
Storlek: Herr/10,5, Dam/8
Förp: 6/60
Art nr: G-808TL

G-119WL

Getnarvshandske av mycket
hög kvalité. Slitstark
vinterfodrad handske med
mycket god passform.
Storlek: 9,10,11
Förp: 6/60
Art nr: G-119WL

R274-BLK

Gummidoppad stickad handske
i isolerande akryl. Fluorescerande gul för extra synlighet.
Ger bäraren utmärkt fingertoppskänsla och passar bra där
bra grepp krävs, särskilt på hala
föremål. Stickad mudd.
Storlek: 8, 9, 10, 11
Förp: 12/120
Art nr: R274-BLK

Superfood 177

Fingerrörlighet och flexibilitet anpassad för kontakt och med livsmedel. Utmärkt fingerrörlighet; tunn handske i ett smidigt material. Klorerad yta för att bättre skydda de produkter som hanteras. Lämpliga för
kontakt med livsmedelsprodukter. Livsmedelsindustri: konservering,
osttillverkning, urbening av fjäderfä, filetering av fisk, livsmedelsberedning, hantering av frukt och grönsaker.
Material: Naturgummi
Längd: 31 cm
Tjocklek: 0,45 mm
Färg: Blå
Insida: Slät
Utsida: Präglad ytstruktur
Storlek: 6, 7, 8, 9, 10
Förp: 1 par/påse, 100 par/kartong
Art nr: 177

Jersette 301

Extra bekväma för långvarigt arbete i tuffa arbetsmiljöer. Rörelsefrihet tack vare den anatomiska utformningen och extra bekväma
tack vare insidan av textil utan sömmar. Bra slitstyrka. Bra motstånd
mot många förtunnande syror och baser. Kommun: Vanliga rengöringsuppgifter, allmänt underhåll. Luftfartsindustri: Arbete med
kompositmaterial (hartser). Livsmedelsindustri: Hantering av frysta
produkter, ostronodling, beredning och packetering. Byggindustri:
murningsarbete.
Material: Naturgummi
Längd: 31-33 cm (beroende på storlek)
Tjocklek: 1,15 mm
Färg: Blå
Insida: Textilfoder
Utsida: Kornig ytstruktur
Storlek: 5, 6, 7, 8, 9, 10
Förp: 1 par/påse, 50 par/kartong
Art nr: 301

Stansolv AK/22 381

Extra bekväma för standardskydd mot kemikalier. Extremt smidiga
tack vare utförandet i flera lager från MAPA Professionnel. Präglad
ytstruktur för bättre grepp om våta föremål. Extra bekväma och
värmeisolerande tack vare bomullsfoder. Bil-/maskinindustri: bilmontering, avfettning av delar, ytbehandling. Kemisk industri: blandning av
kemiska produkter, hantering av behållare med kemiska produkter, hantering av ventiler. Övriga industrier: Laboratorietester, maskinunderhåll.
Material: Nitril
Längd: 35,5 cm
Tjocklek: 0,85 mm
Färg: Grön
Insida: Textilfoder, Mapa-teknik
Utsida: Präglad ytstruktur
Storlek: 7, 8, 9, 10, 11
Förp: 12 par/påse, 72 par/kartong
Art nr: AK-22381

Duo-Mix 405

Bra fingerkänsla för lättare skydd mot kemikalier. Fingertoppskänsla
tack vare att handskarna inte är så tjocka. Bekväma och fuktabsorberande, tack vare den bomullsflossade insidan. Bra grepp tack vare
halkskyddsmönstret. Luftfartsindustri: arbete med komositmaterial
(hartser). Bil-/maskinindustri: sprutmålning. Byggindustri: efterarbete, fogning, etsning. Övriga industrier: industriell rengöring,
underhåll.
Material: Naturgummi
Längd: 33 cm
Tjocklek: 0,70 mm
Färg: Blå/gula
Insida: Flossad
Utsida: Präglad ytstruktur
Storlek: 6, 7, 8, 9, 10
Förp: 1 par/påse, 100 par/kartong
Art nr: 405

Ulrtanitril PLUS 492

Bra mekaniskt skydd och långvarigt skydd mot kemikalier. God fingerrörlighet och komfort tack vare den anatomiska utformningen och
kvaliteten på den flossade insidan. Håller länge; utmärkt mekaniskt
skydd (nötning, genomfrätning). Bil-/maskinindustri: bearbetning
av delar med skärolja, behandling/avfettning av metalldelar med
lösningsmedel. Kemisk industri: framställning och applicering av
färg och lack. Övriga industrier: applicering av bekämpningsmedel,
rengöring av tryckpressvalsar, underhåll, bearbetning och behandling av timmer.
Material: Nitril
Längd: 32 cm
Tjocklek: 0,45 mm
Färg: Grön
Insida: Flossad
Utsida: Präglad ytstruktur
Storlek: 6, 7, 8, 9, 10, 11
Förp: 1 eller 10 par/påse, 100 par/låda
Art nr: 492

Technic 401

Fingertoppskänsla för lättare skydd mot kemikalier. Extra bekväma
tack vare den flossade insidan. Hög fingerrörlighet tack vare att
handskarna inte är så tjocka. Bra grepp om hala föremål tack vare
den präglade ytstrukturen. Bil-/maskinindustri: batteritillverkning,
sprutmålning. Byggindustri: efterarbete, fogning, etsning. Övriga
industrier: industriell rengöring, underhåll, beredning av industrilim.
Material: Neopren och naturgummi
Längd: 31 cm
Tjocklek: 0,55 mm
Färg: Svart
Insida: Flossad
Utsida: Präglad ytstruktur
Storlek: 7, 8, 9, 10
Förp: 1 par/påse, 100 par/kartong
Art nr: 401

Technic plus 450

Extremt smidiga med rörelsefrihet för standardskydd mot kemikalier. Rörelsefrihet tack vare den smidiga neoprenkvaliteten och
den bekväma insidan av bomull. Bra grepp tack vare den präglade
ytstrukturen. Underarmsskydd: handske med lång krage. Bil-/
maskinindustri: tillverkning av elektriska ackumulatorer och
batterier. Kemisk industri: hantering, lastning och lossning av
kemikalier. Övriga industrier: industriell rengöring, underhåll,
beredning av industrilim, spridning av gödningsmedel.
Material: Neopren och naturgummi
Längd: 41 cm
Tjocklek: 0,75 mm
Färg: Svart
Insida: Flossad
Utsida: Präglad ytstruktur
Storlek: 6, 7, 8, 9, 10
Förp: 1 par/påse, 50 par/kartong
Art nr: 450

ultrane 551

Oslagbar för fingertoppsprecision. Utmärkt nötningsmotstånd; varar
längre. Utmärkt känselförmåga tack vare att handskarna inte är så
tjocka. Absorberar fukt tack vare polyuretanmaterialets cellstruktur.
Extra bekväma tack vare insidan i sömlös trikå. Elektronik: montering
av elektroniska komponenter (skärmar; lysdioder osv.), nitning av högfrekvensantenner, hantering av mikroprocessorer. Bil-/maskinindustri:
åtdragning av små skruvar och fästanordningar, invecklad montering,
sortering av smådelar. Kosmetika och läkemedelsindustri: kosmetikatillverkning, medicintillverkning.
Material: Polyuretanskum
Längd: 21-26 cm (beroende på storlek)
Handled: Elastisk stickad handledsdel
Färg: Grå
Insida: Textilfoder
Utsida: Ventilation av handens uvansida
Storlek: 6, 7, 8, 9, 10
Förp: 10 par/påse, 100 par/kartong
Art nr: 551

dextram 375

Ett bra skydd för alla typer av lättare hantering. Enastående bekvämt
foder; inga sömmar på kontaktytorna. Bra nötningsmotstånd. Skyddar mot fukt olje- och fettstänk. Bil-/maskinindustri: hantering av
oljiga mekaniska komponenter, precisionsarbete inom mekanik. Övriga
industrier: tillverkning av små elektriska komponenter, förpackning,
slipning träbearbetning. Särskilda fördelar: den rätta kompromissen:
håller längre än precisionsarbetshandskar, men är samtidigt bekvämare
och har bättre fingerrörlighet än grovarbetarhandskar.
Material: Nitril
Längd: 26 cm
Tjocklek: 0,80 cm
Handled: Krage
Färg: Gul
Insida: Textilfoder
Utsida: Slät
Storlek: 6, 7, 8, 9
Förp: 1 par/påse, 50 par/kartong
Art nr: 375

enduro 328

Flexibilitet och bra grepp för allmän hantering. Stickade utan
sömmar med enastående bekvämt textilfoder. God ventilation.
Utmärkt grepp tack vare den präglade ytstrukturen. Byggindustri:
pappershantering, hantering av byggmaterial. Miljö: uppsamling
av hushållsavfall, underhåll av offentliga parker. Övriga industrier:
lagerarbete och varumottagning.
Material: Naturgummi
Längd: 24-26,5 cm (beroende på storlek)
Handled: Stickad handledsdel
Färg: Orange/gul
Insida: Textilfoder
Utsida: Förstärkt greppyta
Storlek: 7, 8, 9, 10
Förp: 1 par/påse, 96 par/kartong
Art nr: 328

Dexilite 383

Ett bra skydd för alla typer av lättare hantering. Enastående
bekvämt foder; inga sömmar på kontaktytorna. Bra nötningsmotstånd. Skyddar mot fukt olje- och fettstänk.
Bil-/maskinindustri: hantering av oljiga mekaniska komponenter,
precisionsarbete inom mekanik. Övriga industrier: tillverkning
av små elektriska komponenter, förpackning, slipning träbearbetning. Särskilda fördelar: den rätta kompromissen: håller längre
än precisionsarbetshandskar, men är samtidigt bekvämare och
har bättre fingerrörlighet än grovarbetarhandskar.
Material: Nitril
Längd: 26 cm
Tjocklek: 0,80 cm
Handled: Stickad handledsdel
Färg: Gul
Insida: Textilfoder
Utsida: Slät
Storlek: 7, 8, 9, 10
Förp: 10 par/påse, 100 par/kartong
Art nr: 383

kroflex 840

krytech performance 576

Avancerat skydd för komplicerad hantering i rimligt rena arbetsmiljöer. Optimalt skärmotstånd, nivå 5. Utmärkt fingerrörlighet
tack vare den goda passformen. Extra bekväma och flexibla. Bil-/
maskinindustrin: montering av tunn plåt, slutbearbetning av
vassa delar, hantering av metalldelar. Plastindusti: omhändertagande av material efter injicering. Särskilda fördelar: Tillverkade
av HD-polyetenfibrer som ger ett utmärkt skärmotstånd med
tunnare utformning för bra fingerrörlighet.
Material: Polyuretan
Längd: 23-26 cm (beroende på storlek)
Handled: Elastisk stickad handledsdel
Färg: Grå
Insida: Textil med invävda HD-polyetenfibrer
Storlek: 6, 7, 8, 9, 10, 11
Förp: 1 par/påse, 96 par/kartong
Art nr: 576

Extra kraftfullt skydd för hantering av tunga eller vassa föremål i våta
miljöer. Högsta skyddsnivån mot skärskador. Bra värmeisolering av handen.
Bra grepp för att säkert ta upp föremål tack vare den präglade ytstrukturen.
Bra punkteringsmotstånd. Keramik- och plastindustri: hantering av kompositmaterial efter värmebehandling, hantering av varma plastdelar efter
injicering. Glasindustri: hantering av planglas.
Material: Naturgummi
Längd: 23-26 cm (beroende på storlek)
Handle: Elastisk stickad handledsdel
Färg: Blå
Insidad: Insida av textil av extra starka fibrer utan sömmar
Storlek: 7, 8, 9, 10, 11
Förp: 1 par/påse, 72 par/kartong
Art nr: 840

temp-sea 770

ugoria 750

Den rätta lösningen för hantering och underhåll i kalla miljöer.
Särskild framtagen PVC för användning i extrem kyla (-30°C)
samtidigt som handskarna behåller sin flexibilitet. Foder i
flera lager för ett optimalt förhållande mellan tjocklek och
värmeisolering. Bra motstånd mot oljor, fetter och kolväten.
Anläggningsarbeten: hantering, vägunderhåll. Livsmedelsin
dustri: underhåll och arbete på kyl- och fryslager. Oljeindu
stri: hantering, utomhushantering (ventiler osv.). Transport,
logistik: godshantering på lastkajer, hamnanläggningar,
lagerställen osv., manövrering av transportanordningar, orderbearbetning.
Material: PVC
Längd: 28 cm
Tjocklek: 2,30 mm
Handled: Stickad handledsdel
Färg: Orange
Insida: Flera isolerande lager
Utsida: Slät
Storlek: 10, 11
Förp: 72 par/kartong
Art nr: 750

Helt vattentäta värmeisolerande handskar som skyddar mot extrem kontaktyta. Särskild framtagen PVC för användning i extrem kyla (-30°C) samtidigt
som handskarna behåller sin flexibilitet. Bra motstånd mot oljor, fetter och
kolväten. Fiske och arbete till havs: produkthantering. Livsmedelsindustrin:
underhåll och arbete på kyl- och fryslager. Övriga industrier: hantering av
kylhus eller lagerplatser utomhus, underhåll i våta eller kalla miljöer. Trans
port: hantering av vätskor vid låga temperaturer (vatten, olja, kolväten osv.).
Särskilda fördelar: Foder i fleece av akryl för en extra bekväm, enastående
värmeisolerad handske.
Material: PVC
Längd: 30 cm
Tjocklek: 3,15 mm
Handled: Krage
Färg: Blå
Insida: Insida i jersey med foder av ullfleece
Utsida: Kornig ytstruktur
Storlek: 9, 10
Förp: 1 par/påse, 48 par/kartong
Art nr: 770

temp-sec 332

Handske i två lager med värmeskydd och motstånd mot flera kemikalier.
Motstånd mot flera olika kemikalier (syror, alifatiska lösningsmedel) som
förstärks ytterligare tack vare materialets tjocklek. Utomordentligt värmeskydd tack vare dubbelstickad bomull. Bra grepp om våta eller hala föremål
tack vare den präglade ytstrukturen. Maskinindustri: kemisk behandling
av metaller, oljebadshärdning av stål. Övriga industrier: arbete i pannrum,
hantering av varma rörledningar, hantering av formar inom keramikindustrin, framställning av lim, framställning av isolerade elkablar, vägarbeten
under kalla förhållanden, ångrengöring. Petrokemisk industri: provtagning
av varma petrokemiska produkter. Gummiindustri: pressning av polymerer.
Material: Neopren
Längd: 35,5 cm
Handled: Krage
Färg: Svart/blå
Insida: Stickat värmeisolerande material
Utsida: Kornig ytstruktur
Storlek: 8, 9, 10
Förp: 1 par/påse, 6 par/kartong
Art nr: 332

TRYCK PÅ KLÄDER

MONTERING AV REFLEX

Vi gör din företags logo i valfri storlek i en eller flera färger och placerar
transfern enligt dina önskemål

Vi monterar reflex på färdiga plagg
Ex 1 eller 2 rader 50 mm reflex runt ben
1 eller 2 rader 50 mm reflex runt ärm
Har du andra önskemål gällande reflex
kontakta oss.

För att få ett bra resultat på trycket skicka loggan
via e-mail som en vektoriserad eps fil. Ange vid
behov PMS färgnummer. Du kommer att få ett
korrektur att godkänna innan logon produceras.

Normal midja - Normallängd (173-179 cm)
Storlek

C 44

C 46

C 48
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C 52

C 54

C 56

C 58

C 60

C 62

A. Bröstvidd

88

92

96

100

104

108

112

116
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124

B. Midjevidd

76

80

84

88

92

97
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108

114

120

C. Stussvidd

94

98

102
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110

114

118

122

126
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D. Grenlängd
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84

84

84

Normal midja - Lång läng (179-185 cm)
Storlek

A
E

B
C
D

C 146 C 148 C 150 C 152 C 154 C156

A. Bröstvidd

92

96

100

104

108

112

B. Midjevidd

80

84

88

92

97

102

C. Stussvidd

98

102

106

110

114

118

D. Grenlängd

85

87

87

87

87

89

Stor midja - Kort längd (164-172 cm)
Storlek

D 96 D 100 D 104 D 108 D 112 D 116 D 120

A. Bröstvidd

96

100

104

108

112

116

120

B. Midjevidd

90

94

98

103

108

114

120

C. Stussvidd

104

108

112

116

120

124

128

D. Grenlängd

78

78

78

78

80

80

80

Alla angivna mått är kroppsmått. Mät dina kroppsmått enligt skissen och hitta din storlek.

STORLEKSOMVANDLING
XS
42 - 44
S
46 - 48
M
50 - 52
L
54 - 56
XL
58 - 60
XXL 62 - 64
XXXL 66 - 68

Huvudkontor Göteborg
tel: 031-52 69 68
fax: 031-52 79 78
email: info@topswede.se
www.topswede.se

