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Allyn Trousers

EN 13688
Високи работни панталони со прерамки,
со обемни џебови за алат и широка предна
платка со прерамки со регулирање.
Тројни надворешни шевови.
Дополнително појачување на џебовите и
колениците со DuPont CORDURA материјал.
3М рефлективни елементи.
Место за поставување на чекан.
Материјал : памук/полиестер 280 гр./м²
Величини: 48-62

EN 13688
Работни панталони со
обемни џебови за алат.
Тројни надворешни шевови.
Дополнително појачување на
џебовите и колениците со DuPont
CORDURA материјал.
3М рефлективни елементи.
Место за поставување на чекан.
Материјал: памук/полиестер,
280 гр./м²
Величина: 48-62

Work bib pants with spacious tool pockets and
wide bib with adjustable bootstraps. Additional reinforcement on the pockets and the knee
brace pocket with DuPont CORDURA fabric.
3M reflective accessories.
otton/polyester, 280 g/m2
g/m2
Fabric: cotton/polyester,
62
Size: 48-62

T

Modern sport design jacket with multifunctional
pockets reinforced with DuPont CORDURA fabric
and 3М reflective piping on the back and chest. This
style has side openings for ventilation, which can be
closed with zippers. The sleeves have elastic cuffs.
Press button and zipper closure.
Fabric: cotton/polyester, 280 g/m²
Size: 48-62
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E 13688
EN
Работнички панталони ниски и високи
Р
ссо регулирачки прерамки, со мултифункционални џебови, метални
ф
патенти, појачани коленици со џеб и
п
рефлективни елементи.
р
Материјал: 100% памук, 275 гр./м²
М
м
Величини: 46-64
В

M
I
T

Work trousers with functional pockets,
W
kets,
metal zippers, reinforced knees with
m
th knee
brace pockets and reflective elements.
b
ents.
FFabric: 100% cotton, 275 g/m²
SSize: 46-64

S
A
H
E

Allyn Jacket
A
EN 13688
Спортска модерна јакна со мултифункционални
џебови, појачани со DuPont CORDURA материјал.
Рефлективна лента 3М на градите и грбот..
Моделот има странични отвори за вентилација,
кои што може да се затворат со патенти.
Ракави со еластична манжетна.
Закопчување со патент и копчиња.
Материјал : памук/полиестер, 280 гр./м²
Величини: 48-62

Work trousers with spacious tool
pockets. Additional reinforcement
on the pockets and the knee brace
pocket with DuPont CORDURA
fabric.
3M reflective accessories.
3
Loop for hammer.
Fabric: cotton/polyester, 280 g/m2
SSize: 48-62

STANMORE Trousers
S
ЗАШТИТНИ
З
ОДЕЛА

Allyn Bib Pants

STANMORE Jacket

EN 13688
Работничка јакна со мулти-функционални
џебови, појачани лакти, метални патенти и
копчиња, со рефлективни елементи.
Материјал: 100% памук 275 гр./м²
Величини: 46-62
Work jacket with functional pockets, reinforced elbows, metal zippers and buttons,
reflective elements.
Fabric: 100% cotton, 275 g/m²
Size: 46-62
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EN 13688
Функционална работна јакна со обемни
емни
џебови, појачани лакти и еластична манжета
тент и
на ракавите. Закопчувањето е со патент
лепенки.
р./м²
Материјал : памук/полиестер, 260 гр./м²
Величини: 46-62

M
I
T

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

EVO EMERTON Jacket
cket

Work jacket with spacious pockets, reinforced
nforced elbows and elastic cuffs. Zipper and velcro
ro closure.
Fabric: cotton/polyester 260 g/m²
Sizes: 46-62

EVO EMERTON Pants

EN 13688
Функционални работни панталони со
обемни џебови и појачани коленици.
ци.
Со или без прерамки.
Материјал : памук/полиестер,
260 гр./м².
Величини: 46-62

S
A
H
E

EMERTON Vest
V
EMERTON Jacket

EN 13688
Работнички елек со
мултифункционални џебови.
ви.
Материјал : памук/полиестер,
тер,
270 гр. /м²
Величини: 46-62

EN 13688
Функционална работна јакна со обемни
џебови, појачани лакти и еластична
манжета на ракавите.
Закопчувањето е со патент и лепенки.
Материјал : памук/полиестер, 270 гр./м²
Величини: 46-64
Functional work jacket with spacious
pockets, reinforced elbows and elastic
cuffs on the wrist. Zipper/velcro closure.
Fabric: cotton/polyester, 270 g/m²
Size: 46-64

EMERTON Pants

Work vest with multifunctional
nal
a
pockets.
Fabric: cotton/polyester, 270
0 g/
m2
Size: 46-62

T

EN 13688
Функционални работни панталони, високи и
ниски, со обемни џебови и појачани коленици.
Високите се со широка предна платка со џебови
на градите и широки регулирачки прерамки
Материјал : памук/полиестер, 270 гр. /м²
Величини: 46-64

Functional work trousers or bib pants with spacious
pockets and reinforced knees. Bib pants with wide
chest pocket and wide adjustable bootstraps
Fabric: cotton/polyester, 270 gr.
Sizes: 46-64
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Work trousers with spacious pockets and
reinforced knees.
Fabric: cotton/polyester,280 g/m²
Sizes: 46-62

EMERTON
Coverall

E 13688
EN
Целосно работно одело со
Ц
многу обемни џебови за алат.
м
Со појачани лакти и коленици.
С
ЗЗакопчување со патент и лепенки.
ЕЕластична манжета на ракавите.
Материјал : памук/полиестер,
М
270 гр./м²
2
Величини: 46-62
В
Work coverall with many spacious
W
ttool pockets, reinforced knees
aand elbows. Zipper/velcro closure,
elastic cuffs.
e
FFabric: cotton/polyester, 270g/m2
SSize: 46-62

TORIN Jacket
T
E 13688
EN
Р
Работна јакна со обемни џебови,
е
еластична манжета на ракавите.
ЗЗакопчување со патент и лепенки,
Материјал : памук/полиестер,195 гр/м²
М
Величини: S- 3XL
В
W
Work jacket with spacious pockets,
e
elastic cuffs, zipper and velcro closure.
FFabric: cotton/polyester, 195 g/m²
SSize: S- 3XL

TORIN Pants
EN 13688
Високи работни панталони, високи или
ниски со обемни џебови и појачани
коленици.
Материјал : памук/полиестер, 195 гр./м²
Величини S- 3XL
Work trousers or bib pants with spacious
pockets and reinforced knees.
Fabric: cotton/polyester, 195 g/m²
Size: S- 3XL
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ESTREMO Jacket

REDEX Jacket

EN 13688
Јакна со мултифункционални џебови, еластична
манж
манжетна на ракавите и рефлективен конец.
Зако
Закопчување со патент и капсули.
Мате
Материјал : памук/полиестер, 260 гр/м2
Вели
Величини: 46-62

EN 13688
Работна јакна со многу џебови и
рефлективни линии.
Материјал : памук/полиестер, 260 гр./м²
Величини: 46-62

ESTREMO Pants
E
EEN
N 13688
Високи или ниски панталони со обемни
В
м
мултифункционални џебови за алат, троен шев
и појачани коленици со џебови, високите се со
широка предна платка и еластични прерамки.
ш
Материјал : памук/полиестер, 260 гр. /м²
М
Величини: 46-62
В

T
Trousers
or bib pants with spacious tool pockets,
triple stitched posterior, reinforced pockets with
knee brace pockets, bib pants with wide bib with
adjustable bootstraps.
Fabric: cotton/polyester, 260 g/m2
Size: 46-62

FULMINATA Jacket
EN 13688
Јакна со обемни џебови, рефлективна
линија, закопчување со патент и капсули.
Материјал : памук/полиестер, 260 гр./м²
Величини: 46-62
Jacket with spacious pockets reflective piping,
zipper and press button closure.
Fabric: cotton/polyester, 260 g/m2
Size: 46-62

FULMINATA Pants

T

EN 13688
Функционални работнички панталони високи
или ниски со обемни џебови, појачани коленици
со џеб. Високите се со широка предна платка
со џебови и широки прерамки со регулирање.
Рефлективни линии.
Материјал : памук/полиестер, 260 гр./м²
Величини: 46-62
Functional work trousers or bib pants with spacious pockets and reinforced knees with knee
brace pockets. Wide bib with chest pocket and
adjustable bootstraps. Reflective piping.
Fabric: cotton/polyester, 260 g/m2
Size: 46-62

8

tive
Work jacket with many pockets and reflective
piping.
Fabric: cotton/polyester, 260 g/m2
Size: 46-62

REDEX Pants

EN 13688
Работнички панталони високи со прерамки
мки
или ниски, со обемни џебови, со појачани
ни
коленици и рефлективни линии.
Високи со прерамки или ниски.
Материјал : памук/полиестер, 260 гр./м²
Величини: 46-62

S
A
H
E

O
M
E
R
T
S
E

A
T
A
N
I
M
L
FU

M
I
T

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

Jack
Jacket with multifunctional pockets, elastic cuffs
and reflective piping. Press button/zipper closure.
Fab
Fabric: cotton/polyester, 260 g/m2
Size
Size: 46-62

Work trousers with reinforced knees and
reflective piping.
Fabric: cotton/polyester, 260 g/m2
Size: 46-62

TAYRA Jacket

EN 13688
Јакна за агресивна работа средина, со рефлективни
Јак
сигнални ленти.
сиг
Моделот е изработен од обработен водоотпорен и
Мо
маслоотпорен материјал.
м
ма
Материјал : памук/полиестер, 240 гр./м²
М
Ма
Величини:
В
Вел
ел
46-62
Jac
Jacket
Jac
suitable for work in an aggressive work environme
e with reflective strips, waterproof and oil resistant.
ment
Fab
Fabric: cotton/polyester, 240 g/m²
Sizes: 46-62

TAYRA pants
EN 13688
Панталони за агресивна работна средина.
Со рефлективни сигнални ленти и појачани
коленици. Високи со прерамки или ниски.
Моделот е изработен од обработен водоотпорен
и маслоотпорен материјал.
Материјал : памук/полиестер, 240 гр./м²
Величини: 46-62
Trousers suitable for work in an aggressive work
environment with reflective strips and reinforced
knees with knee brace pockets, waterproof and oil
resistant.
Fabric: cotton/polyester, 240 g/m²
Sizes: 46-62

9 9
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S
A
H
E

EVO DESMAN Jacket
EN 13688
Јакна со многуфункционални џебови,
закопчување со патент
Материјал : памук/полиестер, 240 гр./м²
Величини: 46-62
Jacket with multifunctional pockets and zipper
closure.
Fabric: cotton/polyester, 240 g/m²
Sizes: 46-62

T

DESMAN Vest
DE
E 13688
EN
Р
Работнички елек со
м
многуфункционални
џебови.
џ
Материјал : памук/
М
полиестер, 235 гр./м²
п
В
Величини: 46-62

W
Work
vest with multifuncttional pockets.
FFabric: cotton/polyester,
235 g/m²
2
SSizes: 46-62

VIALI Coverall

DESMAN Trousers

EN 13688
Функционални работнички панталони со
обемни џебови.
Ногавиците се кратат со патент.
Материјал : памук/полиестер, 235гр. м²
Величини: 46-64

Functional work trousers with spacious
ous
us
pockets. Removable legs with zippers.
Fabric: cotton/polyester, 235 g/m²
Sizes: 46-64
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EN 13688
Целосни работни високи панталони
со обемни џебови. Закопчување со
патент и лепенки
Материјал: памук/полиестер, 235гр./м²
Величини: 46-62
Work coverall with spacious pockets,
zipper and velcro closure.
Fabric: cotton/polyester, 235 g/m²
Sizes: 46-62

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

M
I
T
VIALI Jacket

EN 13688
Работна јакна со обемни
џебови, појачани лакти и
закопчување со патент.
Материјал: памук/полиестер,
235 гр./м²
Величини: 46-62
Working jacket with reinforced
elbows
Fabric: cotton/polyester,
235 g/m2
Size: 46-62

VIALI Bib pants
VIALI Trousers
EN 13688
Работен па
панталони со обемни џебови
и појачани коленици.
Џеб за надколенка.
Материјал:памук/полиестер,235 гр./м²
Величини: 46-62
Work trousers with spacious pockets
and reinforced knees with knee brace
pockets.
Fabric: cotton/polyester, 235 g/m²
Sizes: 46-62

I
L
A
I
V

EN 13688
Работно одело со обемни џебови
и појачани коленици, џеб за
надколенка и широка предна
платка со регулирачки прерамки.
Материјал : памук/полиестер,
235 гр./м²
Величини: 46-62
Work bib pants with spacious pockets and reinforced knees with knee
brace pockets. Wide bib with chest
pocket and adjustable bootstraps.
Fabric: cotton/polyester, 235 g/m²
Sizes: 46-62

11 11
11

PILO

PILOT - Одело

T2

PILO
T3

Летен комплет со работна
јакна и високи панталони.
Јакна со закопчување со
патент и лепенки.
Панталони со широка
платка и регулирачки
прерамки.
Материјал : 65% полиестер
35% памук 210-245 гр./м²
Величини: S -3XL

T1

Summer suit – work jacket
and bib pants Jacket with
zipper closure and velcro,
bib pants with wide bib and
adjustable bootstraps.
Fabric: 65% polyester, 35%
cotton, 210 - 245 gr/m²
Sizes: S -3XL

Летен комплет со работна јакна и високи
панталони.
Јакна со закопчување со патент и
лепенки.
Панталони со широка платка и
регулирачки прерамки.
Материјал : 65% полиестер 35% памук
210-245 гр./м²
Величини: S -3XL

PILO
T4

S
A
H
E
PILO

T5

PILO

T6

T
12

PILO
T

Pilot 1- Одело

M
I
T

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

PILO

Summer suit – work jacket and bib pants
Jacket with zipper closure and velcro,
bib pants with wide bib and adjustable
bootstraps.
Fabric: 65% polyester, 35% cotton,
210 - 245 gr/m²
Sizes: S -3XL

MANTILE

Mantil

EN 13688
Работен мантил
Материјал 1: памук/полиестер, 195 гр.м²
Материјал 2: 100% памук, 240 гр.м²
Величини: S-3XL
Men’s work mantle
Fabric 1: 100% cotton, 195 g/m²
Fabric 2: 100% cotton, 240 g/m²
Sizes:S-3XL

13 13
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EN 13688
Работна јакна
Материјал1 : памук/полиестер, 200 -245 гр/м²
Материјал 2: 100% памук 260 - 380 гр/м²
Величини: 42 - 64

M
I
T

PRIMO HV Jacket
EN 13688
Класична работничка јакна со сигнални
рефлективни ленти.
Материјал 1: памук/полиестер, 195-245 гр./м²
Материјал 2: 100% памук 265 - 385 гр./м²
Величини: S- 3XL

Work jacket.
Fabric 1: cotton/polyester, 200 -245 gr/m²
Fabric 2: 100% cotton 260 - 380 gr/m²
Sizes: 42-64

S
A
H
E

T
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PRIMO

FARMER
Високи Панталони

EN 13688
Работни високи панталони
Ра
Материјал1 : памук/полиестер, 200 -245 гр/м²
М
Материјал 2: 100% памук 260 - 380 гр/м²
М
Ве
Величини: 42 - 64
Work bib pants.
W
Fabric 1: cotton/polyester, 200 -245 gr/m²
Fa
Fabric 2: 100% cotton 260 - 380 gr/m²
Fa
SSizes:
iz 42 - 64

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

R
E
M
R
FA

FARMER - Јакни

Classic Work jacket with reflective strips.
Fabric 1: cotton/polyester, 195 -245 gr/m²
Fabric 2: 100% cotton 265 - 385 gr/m²
Size: S- 3XL

PRIMO HV Pants

EN 13688
Работнички панталони ниски и високи со
прерамки со рефлективна лента.
Материјал 1: памук/полиестер, 195-245 гр./м²
Материјал 2: 100% памук 265 - 385 гр./м²
Величини: S-XXXL
Working trousers or bib pants with reflective
piping.
Fabric 1: cotton/polyester, 195 -245 gr/m²
Fabric 2: 100% cotton 265 - 385 gr/m²
Size: S-XXXL

CLASSIC
EN 13688
Класичен модел, комплет
од работна блуза со ревер и
закопчување со копчиња и
панталони со прав слободен крој.
Материјал : 100% памук, 240 гр./м²
Величини: 42-66
Classic style suit – tunic with lapel and
button closure, straight free cut pants.
Fabric: 100% cotton, 240 g/m²
Sizes:
s: 42-66
42-66

C
I
S
S
A
CL
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ASIMO Trousers

EN 13688
Работнички панталони со обемни џебови и
рефлективни линии.
Материјал : 100% памук, 240 гр./м²
Величини: 44-62

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

O
M
I
S
A

Work trousers with spacious pockets and
reflective edging.
Fabric: 100% cotton 240 g/m²
Sizes: 44-62

S
A
H
E

ASIMO JJacket
EN 13688
Работничка јакна со обемни џебови и
рефлективни линии.
Материјал : 100% памук, 240 гр./м²
Величини: 44-62
Work jacket with spacious pockets and
reflective edging.
Fabric: 100% cotton, 240 g/m²
Sizes: 44-62

T

O
M
I
S
A
16

ASIMO
ASI
IMO
OV
Vest
est

EEN 13
13688
Работнички
Р
Ра
бот
бо
елек со мулти-функционални
џебови
џебо
џе
бовв и рефлективни линии.
бо
Материјал
Мате
Ма
те
ер
: 100% памук, 240 гр./м²
Величини:
В
ели
лич
ч
46-62
ASIMO Vest
ASIMO
A
Work vest with functional pockets and
reflective edging.
Fabric: 100% cotton 240 g/m²
Sizes: 46-62

ASIMO Bib pants
EN 13688
Работнички високи панталони со обемни
чебови и рефлективни елементи.
Материјал: 100% памук 240 гр./м²
Величини: 46-62
Work bib pants with spacious pockets and
reflective edging.
Fabric: 100% cotton, 240 g/m²
Sizes: 46-62

17 17
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7
L
P

8
L
P

M
I
T
PL 10 Jacket

EN 13688
Работнa jaкна со прав крој
Материјал : памук/полиестер, 195-240 гр.м²
Величини: S- 3XL

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

D

Y
M
IM

Work jacket suitable for installers and painters.
Fabric: cotton/polyester, 195-240 gr/m2
Size: S- 3XL

S
A
H
E
DIMMY
D
IM
Одело

EN 13
13688
688
88
8
Работничко одело од јакна и високи панталони.
Со еластична манжета на ракавитe.
Материјал: памук/полиестер, 195-245 гр./м²
Величини: S- 3XL
Work set - jacket and bib pants.
Jacket with zipper clousure, elastic cuffs.
Fabric: cotton/polyester, 195-245 gr/m²
Size: S- 3XL

PL 7 - Одело

T
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EN 13688
Работно оделло од јакна и високи панталони.
Материјал : памук/полиестер, 195-245 гр/м²
Величини: S- 3XL
Work set – jacket and bib pants.
Fabric: cotton/polyester, 195-245 gr/m²
Size: S- 3XL

PL 8 - Одело

EN 13688
Работно одело со јакна и панталони,
Со еластични манжети на ракавите и
закопчување со патент.
Панталони со обемни џебови,
широка предна платка и појачани коленици.
Материјал: памук/полиестер, 195-245гр/м²
Величини: S- 3XL
Work set - jacket and bib pants
Jacket with zipper clousure, elstic cuffs
Fabric: cotton/polyester, 195-245 g/m²
Size: S- 3XL

PL 10 Bib pants
EN 13688
Работнички високи панталони со појачани
коленици и џеб за надколенка.
Материјал : памук/полиестер, 195 - 240 гр./м²
Величини: S- 3XL
Work bib pants with reinforced knees and
knee brace pockets. Suitable for installers and
painters.
Fabric: cotton/polyester, 195-240 gr/m2
Size: S- 3XL

19 19
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Работен костим за заварување
Материјал: 100% памук во
комбинација со природна кожа
Величини: 48-62
Welder’s working suit
Fabric: leather with 100% cotton
Size: 48-62

S
A
H
E
44-2142
44-

44-2530

EN ISO 11611:2007 Class 2/A1

EN ISO 1161
11611:2007 Class 2/A1

Заварувачки јакни од Golden Brown™ шпалтована
телешка кожа со огноотпорен памучен грб, конци од
кевлар.

44-7440

EN ISO 11611:2007 Class 2/A1

T

Заштитни ногавици за заварување од Lava Brown™
шпалтована телешка кожа со должина од 102см.
Кевлaрни конци.
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Престилка зза заварување
од Golden Brown™
B
шпалтована телешка
кожа. Конци
Конц
нци од кевлар.
нц
Должина:107см,
Должина:
:10
ширина:
60см

44-2321

EN ISO 11611:2007 Class 2/A1

Ракави за заварување од Golden Brown™ шпалтована
телешка кожа. Кевларни конци.
L 52 cm. Зглоб: 21-31 cм. Горен дел на раката: 34-47 cм.
XL 52 cm. Зглоб 21-31 cм. Горен дел на раката: 45-60 cm.

РАКАВИ
РА
АКАВ

EN 340, EN 11611

Ракаави о
Ракави
од
д
природна
пр
рир
ирод
одна
на ккожа
о
М
Ма
те
ери
ијал:
јаал:
л ккожа
Материјал:

M
I
T

EN 340, EN 11611

Leather sleeve protectors
Fabric: leather

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

ZAVA

НОГАВИЦИ
Н
EN 340, EN 11611

Leathers gaiters
Fabric: leather
Size: uni

Ногавици од
природна кожа
Материјал: кожа
Величини: uni

WELDAS 23-6680

STRUVE

EN 340, EN 11611

Престилка од природна кожа
Материјал: природна кожа
Величини: 100x80 см
Protective apron
Fabric: leather- grey cow-split
Size: 100x80 сm

EN 340

Качулка за
заварување,
изработена
од текстил со
ограничено
горење, лепенка
за закопчување,
со можност да се
прикачи на маска
или шлем.

KONY

Hood for welder
made of textile
with limited
combustibility,
a velcro closure,
with the possibility for attaching
to welding mask
or helmet.

EN 11611

Шапка за леење
Материјал: Зајачка
кожа

Hat foundry
Fabric: rabbit
wave

21 21
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M
I
T
Кошула за обезбедувачи со
краток ракав
Материјал: памук/полиестер,
120 гр/м2
Величини: 37-47
Security personnel shirt –
short sleeve.
Fabric: cotton/polyester,
120 g/m²
Sizes: 37-47

S
A
H
E
VEGAS

EN 13688
Панталони за обезбедувачи,
со обемни џебови.
Материјал: памук/полиестер
190 гр./м²
Величини: 46-62
Security personnel trousers.
Fabric: cotton/polyester,
190 g/m²
Sizes:
Size
Si
ize
zes:
s: 4
46-62
6-62
6-6
62
2

COEN Jacket
Јакна од антистатичен памучен пробан,
обработен против горење.
Материјал: 100% памук, 345 гр/м2
Величини: 48-62
Antistatic suit with fire retardant
treatment based on proban
Fabric: 100% cotton, 345 g/m2
Size: 48-62

EN 13688, EN 11612, EN 1149

T

COEN Trousers

COEN Bib pants

Панталони од антистатичен памучен
материјал, обработен против горење.
Материјал: 100% памук, 345 гр/м2

Високи панталони од антистатичен
памучен материјал, обработен
против горење
Материал: 100% памук, 345 гр/м
Величини: 48-62

Величини: 48-62

Antistatic trousers with fire retardant
treatment based on proban
Fabric: 100% cotton, 345 g/m2
Size: 48-62

EEN
N 113688,
3688 EEN
N 111612,
1612 EEN
N 11149
149
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BN PILOT

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

GUARD SHIRT

EN 342
Мултифункционална
јакна со ракави и
јака што се вадат,
акрилна постава што
се вади,
Еластична манжета
на ракавите.
Материјал: памук/
полиестер 245 гр./м²
Величини: S-3XL

G A
GUARD
- 3 (зимен)
GUARD - 4 (летен)

EN 13688
Панталони за обезбедувачи.
Материjал: П/ПЕ - ватиран (зимен)
Вискоза/полиестер (летен)
Величини: 40-64
Security personnel trousers.
Fabric: Cotton/Polyester (Winter)
Viscose/Polyester (Summer)
Sizes: 40-64

APOLLO

EN 13688
Кошула за обезбедувачи со долги ракави
Материјал : памук/полиестер, 125 гр./м²
Величини: S-3XL
Security personnel shirt – long sleeve.
Fabric: cotton/polyester, 125 g/m²
Sizes: S-3XL

Semi-overall with fire retardant
treatment based on proban
Fabric: 100% cotton, 345 g/m2
Size: 48-62

EEN
N 113688,
3688 EEN
N 11149,
149 EEN
N 111612
1612

23 2233
23
23

EN 13688
Обична маица со краток/ долг ракав. Јака
со еластан во круг или на V израз, погодна
за сито печат и везење.
Материјал: 100% памук ,160 гр/м²
Величини: XS-4XL
Simple unisex t-shirt with short sleeves.
Neckline with added elastane for durability,
orr embroi
embroidering.
suitable for screen printing
go
oide
derring
g.
FFabric:
Fa
bric
br
ic:: 100%
10
00%
% cotton
cot
otto
ton
n 160
160 gr/m²
gr/m
gr
/m²²
XS-4XL
SSizes:
Si
zes:
ze
s: X
S-4X
S4XLL

EN 13688
Поло маица од трико
со јака.
Материјал: 100%
памук, 170 гр/м2
Величини: S-3XL

EN 13688
Висококвалитетна Поло маица
изработена од трико со јака.
Материјал: 100% памук 190 гр/м²
Величини: S-3XL

M
I
T
Premium quality t-shirt with collar,
made of double pique tricot. Button
closure, button color matches the color
of the fabric. Suitable for screen
printing and embroidering.
Fabric: 100% cotton, 190 g/m²
Sizes: S-3XL

PPO
OLL
O
O

DH
D
HAA
NUU
N

T-

T
IR
SH
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DHANU

Polo shirt with collar.
Fabric: 100% cotton,
170 g/m²
Sizes: S-3XL

S
A
H
E

T

POLO

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

T-Shirt

25 25
25

S
A
H
E

LEO

DESMAN

BANDANA

Капа со стреа, за сенка
Материјал: 100% памук
Величини: уни

Капа за сенка, со стреа, со метална тока
Материјал: 100% памук, 240 гр/м2
Величини: уни

Basebal cap
Fabric: 100% cotton
Size: uni

RYDE
Плетена капа
Материјал: 100% акрил
Величини: уни
Knitted cap
Fabric: 100% acryl
Size: uni

26

Basebal cap
Fabric: 100% cotton, 240 g/m²
Size: uni

T

TURIA

HV Плетена капа
Материјал: 100% акрил
Величини: уни
HV Knitted cap
Fabric: 100% acryl
Size: uni

Мултифункционална капа
Материјал: 100% полиестер
Величини: уни
Multifunctional head scarf
Material: 100% poyester
Size: uni

M
I
T

EMERTON

PEPY

Капа за сенка, со стреа, со метална тока
Материјал: 100% памук, 240 гр/м2
Величини: уни

Knitted cap
Fabric: 100% acryl
Size: uni

Капа за сенка, со стреа,
со метална тока
Материјал: 100% памук, 240 гр/м2
Величини: уни
Basebal cap
Fabric: 100% cotton, 240 g/m²

Basebal cap
Fabric: 100% cotton, 240 g/m²
Size: uni

AUSTRAL

Плетена капа
Материјал: 100% акрил
Величини: уни

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

HAT S

TAMY

NORTH

Термоизолациона,
водонепропустлива капа со стреа и
со заштита на уши.
Материјал: 100% полиестер/PVC
Величини: L - 2XL

Thermoinsulated waterproof hat with
shade, flannel lining and ear covers.
Fabric: 100% Polyester/PVC
Size: L - 2XL

HV капа со стреа, за сенка
Материјал: 100% памук
HV basebal cap
Fabric: 100% cotton

27 27
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S
A
H
E

KASTOR
EN 342
Зимен ватиран водоотпорен
комплет од јакна и високи
панталони.
Јакна со обемни џебови,
рефлективни елементи и
закопчување со патент и лепенки.
Панталони со широка предна
платка и регулирачки прерамки.
Материјал :полиестер/полиуретан
Величини: XS- 4XL
Suit: Thermal winter jacket and bib
pants. Jacket with spacious pockets,
reflective elements and velcro/zipper closure. Bib pants with wide bib
and adjustable bootstraps.
Fabric: polyester/polyurethane
Sizes: XS- 4XL

28

T

TROY

ERIC

EN 342
Зимско ватирано, водоотпорно
одело, комплет од јакна и високи
панталони. Јакна со обемни
џебови, рефлективни елементи и
закопчување со патент и лепенки.
Панталони со широка предна
платка и регулирачки прерамки.
Материјал:полиестер/полиуретан
Величини: S-3XL

EN 342
Зимен ватиран комплет од
јакна и високи панталони.
Јакна со обемни џебови,
закопчување со патент
и лепенки. Панталони со
широка предна платка и
регулирачки прерамки.
Материјал : 100% полиестер
Величини: S-3XL

Suit: Thermal winter waterproof
jacket and bib pants. Jacket with
spacious pockets, reflective elements and zipper/velcro closure.
Bib pants with wide bib and adjustable bootstraps.
Fabric: polyester/polyurethane
Sizes: S-3XL

Suit: Thermal winter jacket and
bib pants. Jacket with spacious
pockets and zipper/velcro
closure.
Bib pants with wide bib and
adjustable bootstraps.
Fabric: 100% polyester
Sizes: S-3XL

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

M
I
T
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S
A
H
E
BALIN

STAN
EN 342
Зимски ватиран комплет. Јакна
со обемни џебови и сигнални
ленти, закопчување со патент и
капсули. Панталони со широка
предна платка и рефлективни
ленти.
Материјал:полиестер/
полиуретан
Величини: S-3XL
Suit: Thermal winter jacket and bib
pants. Jacket with spacious pockets, reflective strips and zipper/
press button closure. Bib pants
with wide bib, reflective strips
below the knees.
Fabric: polyester/polyurethane
Sizes: S-3XL

N
A
ST
30

T

EN 342
Водо-заштитна и
студо-заштитна јакна
со рефлективни
линии, закопчување
со патент и лепенки.
Високи панталони со
широка предна платка и
регулирачки прерамки.
и.
Материјал : 150D,PE/Oxxford/ PU што диши
Величини: S-3XL
BALIN Jacket
Cold and waterproof
jacket with reflective
o
edging and zipper/velcro
closure.
Fabric: 150D,PE (Oxford)
PU breathable
Sizes: S-3XL

BA

COLLINS

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

M
I
T

EN 342
Зимско ватирано водоотпорно одело
со јакна и панталони, со рефлективни
ленти, капа со собирање, закопчување
со патент и капсули.
Материјал : полиестер/PU
Величини: S-3XL
Thermal winter jacket and bib pants with
spacios pockets, reflective strips
and edging, removable hood and zipper/
press button closure.
Fabric:100% polyester/PU
Sizes: S-3XL

N
I
L
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NYALA

EN342
Студозаштитни и водозаштитни
ватирани панталони.
Материјал: PVC/полиестер
Величини: S-3XL

EN 342
Водо и студо заштитна јакна со
мултифункционални џебови, рефлективни
ленти и капа во јаката
Материјал: PVC/PE
Величини: S-3XL

Cold and waterproof thermal bib
pants.
Fabric: PVC/polyester
Sizes: S-3XL

M
I
T

S
A
H
E NYA

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

TITAN

Water and coldproof jacket with functional
pockets, reflective edging
pockets
Hood
in collar.
H
Ho
od integrated
in
Fabric: PVC/PE
S-XXXL
Sizes: S-

ZETA

T

EN 342
Зимски ватиран комплет од
јјакна и панталони.
Јакна со обемни џебови, ракави
со вадење, закопчување со
патент и капсули.
Панталони со широка предна
платка и регулирачки прерамки.
Материјал : 100% памук
Величини: S-3XL
Suit: Thermal winter jacket and
bib pants.
Jacket with spacious pockets,
removable sleeves and zipper/
press button closure.
Bib pants with wide bib and
adjustable bootstraps.
Fabric: 100% cotton
Sizes: S-3XL
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N
A
T
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NEVADA

T

EN 342
Зимска јакна со широк крој и регулирачка капа.
Одлична термална изолација благодарение на
квалитетниот материјал. Ракавите се со регулирачки
манжети со лепенки.
Материјал: 100% Taslon и Oxford со РА премаст
Постава: 100%полиестер, 250 гр/м2
Величини: M-3XL

Winter jacket with extended fit with adjustable hood.
Excellent thermal insulation thanks to the use of quality
fabrics. Sleeves ending with adjustable cuffs with Velcro.
Fabric:100% Taslon and Oxford with PA finish,
Lining:100% polyester, 250 g/m2
Sizes: M-3XL
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S
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H
E

AT

S
A
L

M
I
T

JACKS BEACH
EN 342
Водозаштитна јакна со топлозаштитна
постава, обемни џебови и капа војакатa.
Закопчување со патент и капсули.
Материjaл: Oxford
Величини: S-3XL
Waterproof jacket with thermal
insulation lining, spacious pockets
and hood integrated in collar.
Zipper/press button closure.
Fabric: Oxford
Sizes: S-3XL

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

C
A
J

S
K

ATLAS
EN 342
Ватирана водо и студозаштитна јакна со
обемни џебови и капа со вадење.
Материјалот е со лепени шевови.
Загарантирана водо и ветро непропустливост
Материјал: PVC/полиестер
Величини: M-3XL
Thermal water and coldproof jacket with multifunctional pockets and removable hood.
Fabric with taped seams that is waterproof and
windproof
Fabric:PVC/polyester
Sizes: M-3XL

35 35
35

US

LUPUS

VICTOR

EN 342
Зимска јакна со мултифункционални џебови, рефлективни
линии и ракави со вадење и капа во јаката.
Материјал: PE/PVC - материјал против кинење 190Т
Величини: S-3XL
Winter jacket with functional pockets, reflective edging,
removable sleeves and a hood integrated in collar.
Fabric:
bric: 100% PE/PVC anti-tear
anti tearr PU 190T
Sizes:
Size
es: S-3XL

EN 342
Топлозаштитнна јакна од
материјал што диши.
Материјал: 100% полиестер,
премаз Dobby/PU 190T
Величини: М-3XL
Coldproof jacket, breathable,
inside pocket, suitable for embroidering.
Fabric:100% polyester
with Dobby/PU 190T
Sizes: M-3XL

S
A
H
E

M
I
T

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

LUP

Y
A
L
S
ME

T

TORONTO

MESLAY

TOR

ONT

EN 342
Зимска студо и водо заштитна јакна со рефлективни линии.
Регулирачка капа со вадење. Закопчување со патент.
Еластични манжети на ракавите.
Материјал: 100% PE – Dobby/PU 190Т
Величини: S-3XL

EN 13688
Зимска водоотпорна јакна со
модерен крој. Капа со вадење со
о
патент и еластични манжети.
Одлични топлоизолациони својства,
ства
ваа,
Материјал кој е лесен и диши.
Материјал: 100% PE/PU 310T
Величини: S-3XL

O

Winter modern fit waterproof
jacket with detachable zipper
hood. Excellent thermal insulation
n
properties. light, breathable,
Cuffs made of elastic fabric
Fabric: 100% PE/PU 310T
Sizes: S-3XL

Winter cold and waterproof jacket with reflective edging, removable and adjustable hood with zipper, elastic cuffs.
Fabric: 100% PE – Dobby/PU 190T
Sizes: S-3XL

366
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ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

M
I
T

EMERTON PARKA

EMERTON WINTER–40°C
EN 342
Топлозаштитна јакна, за тешки метеролошки
услови (до - 40 ° C)
Рефлективни детали. Подвижна капа,
Мултифункционални длабоки џебови.
Материјал: 100% PE с микро PU,
Постава - 300 гр/м2 PE
Величини: S-3XL
Coldproof jacket, breathable, with inside pocket.
Suitable for embroidering.
Fabric: 100% PE with micro PU
lining 300 g/m2 PE
Sizes: S-3XL

38

EN 342
Водонепропуслива зимска јакна направена
од издржлив материјал. Капа со вадење.
Регулирачки манжети со лепенки.
Материал: 100% PE/Микрофибер
Величини: S-3XL
Waterproof winter jacket with extended cut
made of durable fabric. Detachable thermal
hood
Adjustable cuffs with Velcro
Prepared for machine embroidery
Fabric: 100% PE/ Micro fibers
Sizes: S-3XL

EMERTON
N SOFTSHELL
SOFTSHE
EL L

EN 342
Зимска дуксер - јакна со TPU Мембрана
Водозаштитен ветрозаштитен материјал
што диши, водоотпорни џебови.
Дополнително затварање во половината за
заштита од ветер и снег.
Ослободување на влага - 800 гр/м2/24 часа
Материјал:PE/Spandex,320 гр/м2- 8000 мм
воден столб
Величини: S-3XL

Winter softshell jacket with a modern fit, TPU
membrane, Wind and waterproof, breathable,
waterproof zippers, additional closure in the
waist, so-called “snow-belt”
Fabric: PE/Spandex, 320 g/m2 - 5000 mm
water collumn
Vapor permeability - 800 g/m2 / 24 h.
Sizes:S-3XL

WESER

EN 342
Студо и водозаштитна ватирана
женска јакна со капа во јаката.
Материјал што диши.
Материјал: 100% PE/PU
Величини: XS-2XL
Cold and waterproof fleece lined ladies’
jacket. Hood integrated in collar,
breathable.
Fabric: 100% PE/PU
Sizes: XS-2XL

39 39
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K
E
R
TE

BN PILOT
EN 342
Ватирана јакна со рефлективни
линии, обемни џебови,
закопчување со патент и
капсули. Колан за стегање на
половината.
Материјал: 100% PE, Oxford/PU
Величини: S-3XL
Thermal jacket with reflective
edging. Spacious pockets, zipper/
press button closure.
Belt for tightening at the waist.
Fabric: 100% polyester, Oxford/PU
Sizes: S-3XL

S
A
H
E

T
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LIBR

A

EN 342
Мултифункционална јакна со ракави и јака што
се вадат, акрилна постава што се вади,
Еластична манжета на ракавите.
Материјал: памук/полиестер 245 гр./м²
Величини: S-3XL

M
I
T

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

TEREK

Multifunctional jacket with removable acrylic lining, collar and sleeves. Еlastic cuffs.
Fabric: Cotton/Polyester 245 g/m²
Sizes: S-XXXL

LIBRA

EN 342
Работничка јакна со обемни
џебови, ракави што се вадат,
топла POLAR постава и
рефлективни ленти.
Материјал: PVC/полиестер
Величини: S-3XL
Work jacket with spacious
pockets. Removable sleeves,
warm fleece lining and
reflective edging.
Fabric: PVC/polyester
Sizes: S-XXXL

41 41
41

EEN 342
Му
ул
Мултифункционална
водозаштитна јакна со
рак
ра
ак
ракави
и јака што се вадат, акрилна постава
што се вади и еластична манжета на ракавите.
што
шт
М
Ма
ат
Материјал:
PVC/Полиестер
В
Ве
л
Величини:
S-3XL

M
I
P

O
C
I
L

M
Mu
u
Multifunctional
dual color jacket with removable
ac
cry
ry lining, collar and sleeves. Elastic cuffs.
acrylic
Fab
Fa
ab PVC/Polyester
Fabric:
SSize
ize
ize
e S-3XL
Sizes:

BN CONTRAST PILOT

T

EN 342
Мултифункционална двобојна јакна со ракави и јака
а а
ак
што се вадат, акрилна постава што се вади и еластична
тичн
ти
чн
ч
на
манжета на ракавите.
Материјал: Памук/Полиестер 245 гр./м²
Величини: S-3XL

Multifunctional dual color jacket with removable acrylic
ryl
ylic
ic
lining, collar and sleeves. Elastic cuffs.
Fabric: Cotton/Polyester, 245g/m²
Sizes: S-3XL

42

S
A
H
E

PIMLICO

WILLSDEN

EN 342
Водо и студо заштитна јакна со
рефлективни ленти и капа во јаката.
Материјал: PVC/полиестер
Величини: XS-3XL

EN 342
Водозаштитна ватирана јакна
со топла акрилна постава.
Материјал: PVC/Полиестер
Величини: S-3XL

Water and coldproof jacket with reflective
strips and hood integrated in collar.
Fabric: PVC/polyester
Sizes: XS-3XL

Waterproof jacket with thermal
insulation acrylic lining.
Fabric: PVC/Polyester
Sizes: S-3XL

M
I
T

WIL

LSD

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

PILOT
PI

EN

AVA
AVA
A
EN 342
Водозаштитна јакна со топлозаштитна
постава и ракави што се вадат.
Материјал: PVC/Полиестер Величини: S-3XL
Waterproof jacket with thermal insulation lining and removable sleeves.
Fabric: PVC/Polyester
Sizes: S-3XL

43 43
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EN 342
Ватирана јакна со рефлективна
лек
екттти
ивн
внаа лента
л нт
ле
нтаа на грбот,
грб
бот
о,
тич
ични
ни манжети
ни
ман
нж
же
ети
ети
и на
на ракавите.
рака
ра
кави
ка
витте
т
те.
капа со вадење и еластични
Материјал: 100% полиестер
есте
ес
тер
те
р
Величини: XS-3XL

Y
V
N
E

Thermal jacket with reflective strips on the back,
removable hood and elastic cuffs.
Fabric: 100% polyester
Sizes: XS-3XL

LY

T

44

EN 342
Ватирана
Ватираана зимска дуксер - јакна со
капа, водо,
вод студо и ветро отпорен
материјал
матери
ијаал со мембрана што диши.
Мултифункционални
Муулт
лтиф
ифу
иф
водоотпорни
џебови.
вод
во
доотпо
Материјал:
Материја 100% полиестер
Величини:
Величини S-3XL

S
A
H
E

ENVY

ITA

EUPHORIA SOFTSHELL
L

REBEL
REBE

EN 3
342
42
Ватиранa, студозаштитна јјакна
В
со рефлективни ленти, обемни
џебови и закопчување со патент.
Материјал: 100% полиамид/PU,
Постава: 100% полиестер
Величини: S-3XL

Thermal,
TTh
her
e ma
mal,l, coldproof
col
oldp
dpro
dp
roof
ro
off jacket
jac
acke
kett
ke
with reflective edging.
Spacious pockets, zipper
closure.
Fabric: 100% polyamide/PU,
lining – 100% polyester
Sizes: S-3XL

IITALY

EEN 13688
Ветронепропустлива јакна со еластични
В
манжети на ракавите. Исклучително лесна.
м
Материјал: 100% полиестер.
М
Величини: XS-3XL
В
Windproof jacket with elastic cuffs.
W
FFabric: 100% polyester.
SSizes: S-3XL

M
I
T

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

B
E
R

L
E

Soft Shell
She
hellll winter jacket with hood,
water,
cold and windproof fabric
wate
wa
terr,r, co
te
with
membrane.
with a breathable
bre
Functional
Functiona pockets with water
resistant zzippers.
Fabric: 100%
polyester
10
Sizes: S-3X
S-3XL

ALTITUDE
EN 13688
Водоотпорна дуксер - јакна со
рефлективни елементи.
Материјал: 100% полиестер
Величини:
Величини
ни
и: SS-XXXL
XXX
XX
XL

Waterproof soft shell
with reflective piping
Fabric: 100% polyester
Size: S-XXXL

EXTREME SOFTSHELL
EN 342
Ватирана зимска дуксер - јакна
со капа, водо, студо и ветро
отпорен материјал со мембрана
што диши. Мултифункционални
водоотпорни џебови, манжета
и лепенка на ракавите, со
рефлективна лента на грбот.
Материјал: 93% ПЕ, 7% спандекс
Величини: S-3XL
Thermal winter jacket with hood,
water, cold and windproof fabric
with a breathable membrane.
Suitable for tourism and work
outdoors. Functional pockets
with water resistant zippers, cuffs
with velcro strips for tightening
and reflective strips on the back.
Fabric: 93% polyester 7% spandex
Sizes: S-3XL

ELEVATION
LEVATION SOFTSHELL
EN 13688
Водонепропустлива дуксер јакна со спортски крој.
Материјал: 100% полиестер
Величини: XS-3XL

Waterproof jacket,
sports design, suitable
for tourism and work
outdoors.
Fabric: 100% polyester
Sizes: XS-3XL
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DREK
EN 13688
Машки ватиран дуксер од полар со
антипилинг премаз.
Закопчување со пантент.
Материјал: 100 % полиестер, 320 гр./м²
Величини: S-3X
Men’s fleece blouse with anti-peeling coating, zipper closure.
Fabric: 100% polyester 320 g/m²
Sizes: S-3XL

EN 13688
Џемпер со V деколте, ракави
и со
еластична манжета и појачани
ани
лакти.
Материјал: 70% акрил,
30% волна
Величини: S-3XL
V-neck sweater, sleeves with
elastic cuffs and reinforced
elbows.
Fabric: 70% acrylic, 30% wooll
Sizes: S-3XL

S
A
H
E

PUL

M
I
T

LOV

ER

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

PULLOVER

A
L
E
R
KA

KARMA
EN 13688
Женски ватиран дуксер од полар со анти
пилинг премаз. Закопчување со патент.
Материјал: 100 % полиестер, 320 гр. /м²
Величини: XS-2XL
Ladies’ fleece blouse with anti-peeling
coating, zipper closure.
Fabric: 100% polyester, 320 g/m²
Sizes: XS-2XL

46

T

KARELA
KAR
EN 13688
13
Дуксер од POLAR со антипилинг премаз,
Дуксе
висока јака, закопчување со патент.
висок
Ветроотпорен материјал што диши.
Ветро
Материјал: 100 % полиестер, 280 гр/м2
Матер
Величини:
Ве
ели
ич
S-3XL
Flee
Fleece
eece blouse with anti-peeling coating, long
collar, zipper closure and three pockets.
Windproof,
Wind
Wi
ndp
nd
p
breathable
Fabric:
Fabr
b ic
br
i 100% polyester, 190 g/m2
Sizes:
s: S-3XL
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E 13688
EN
Џемпер
Џ
Џе
м
со капа, еластична
манжета
м
ма
ан
на ракавите,
закопчување
зак
за
к
со патент.
Мат
Ма
т
Материјал
што диши
Материјал:
Мат
Ма
т
100 % полиестер
Величини:
Вел
Ве
л
S-3XL

CLASSIC LS
CL
EN 13688
Блуза
Блу
Бл
у од памучно трико со стандарден
отвор.
о
от
тв
Материјал:
Мат
Ма
т
100 % памук, 155 гр./м²
В
Ве
л
Величини:
S-2XL

SSweatshirt
Sw
e
with hood, zipper
clos
cl
os
closure
and elastic cuffs.
Fabric:
Fab
Fa
b 100% breathable polyester
SSizes:
Si
ize S-3XL

S
A
H
E

T

LOVELL T-SHIRT

EN 13688
Термозаштитна блуза со долги ракави.
Изработена од мек и комфорен материјал
што диши и апсорбира влага.
Материјал: Modal/ Памук/ Спандекс
Величини: S/M, L/XL, 2XL/3XL

Thermal insulation blouse with long sleeves
made of soft, tender and smooth fabric with
moisture absorption properties.
Fabric: Modal/ Cotton/ Spandex
Sizes: S/M, L/XL, 2XL/3XL
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M
I
T

SSIC

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

CLA

EM
EMERTON
SWEATSHIRT
SW

Cotton
Cot
Co
t
knitted fabric blouse, round cut
n
ne
ec
neck.
FFabric:
Fa
ab
b 100% cotton 155 g/m²
SSizes:
Si
z S-2XL
ze

S
R
U
TO

LOVELL
LONG JOHNS

Термозаштитни хулахопки.
Изработени од комфорен мек материјал
што диши и апсорбира влага.
Материјал: Modal/ Памук/ Спандекс
Величини: S/M, L/XL, 2XL/3XL
Thermal insulation leggings made of soft,
tender and smooth fabric with moisture
absorption properties.
Fabric: Modal/ Cotton/ Spandex
Sizes: S/M, L/XL, 2XL/3XL

TOURS

EN 13688
Ватирана блуза со стандарден отвор и
еластична манжета на ракавите.
Материјал: памук/полиестер 300 гр. /м²
Величини: S-3XL
Thermal blouse, round cut neck. Elastic cuffs.
Fabric: cotton/polyester 300g/m²
Sizes: S-3XL

49 49
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S
A
H
E

WONDER

RAGE

EN 13688
Ватиран елек. Ветро и студо отпорен.
Материјал: 100 % полиестер
Величини: S-3XL

EN 13688
Ватиран елек со постава од POLAR,
обемни џебови и рефлективни елементи.
Материјал: 100 % полиестер
Величини: S-3XL

Thermal vest, wind and coldproof.
Fabric: 100% polyester
Sizes: S-3XL

Thermal vest with fleece lining, spacious
pockets and reflective elements.
p
Fabric: 100% polyester
pol
Sizes: S-3XL

T
50

TEJON

EN 13688
Мек дуксер - елек.
Материјал: полиестер/спандекс
Величини: S-3XL
Softshell vest.
Fabric:polyester/spandex
Sizes: S-3Xl

NY ALA

PRESTON

EN 13688
Ватиран елек с обемни џебови и
водозаштитен материјал.
Закопчување со патент и капсули.
Материјал: полиестер/PVC
Величини: S-3XL

Thermal vest with spacious pockets made
made
from water repelling fabric.
Zipper/press button closure.
Fabric: polyester/PVC
Sizes: S-3XL

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

M
I
T
DAV

IDA

NYALA VEST

EN 13688
Студо и водозаштитен ватиран елек
со мултифункционални џебови и
рефлективни елементи.
Материјал: PE/PVC, 230 гр/м2
Величини: S-3XL

Cold and waterproof thermal vest with
functional pockets and reflective elements.
Fabric: PE/PVC, 230 g/m2
Sizes: S-3XL

DAVIDA
D
EN 13688
Студозаштитен ватиран елек
Ст
со обемни џебови.
Материјал: памук/полиестер
М
Величини: XS-XXXXL
Ве
Co
Coldproof
thermal vest with spacious pockets.
ci
FFabric: cotton/polyester
Fa
Sizes: XS – XXXXL
Si
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ROSEVILLE
S
EN 13688
Женски елек со две лица,
издолжен во половината.
Водозаштитен.
Едната страна е 100% полиестер,
а од другата POLAR.
Материјал: PE/ POLAR
Величини: XS-3XL

S
A
H
E
Ladies’ reversible vest, extended
in the waist area. One side is 100%
polyester, the other is fleece.
Waterproof
Fabric: PE/Fleece
Sizes: XS-3XL

T
52

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

M
I
T

TRITON
EN 13688
Класичен ватиран елек.
Материјал: полиестер
Величини: M-3XL
Classic thermal vest.
Fabric: polyester
Sizes: M-XXXL

Z8
EN 13688
Класичен ватиран елек.
Материјал: полиестер
Величини: S-3XL
Classic thermal vest.
Fabric: polyester
Sizes: S-XXXL
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EN 471, EN 343 class 3
Сигнална водоотпорна јакна.
Регулирачка капа во јаката.
Водоотпори патенти, лепени шевови и
рефлективни акцесоари 3M.
Класа за водоотпорност 3 - EN 343
Материјал: 100% PE/300D, Oxford/PU
Величини: S-3XL
Hi-Vis water resistant jacket
Hood integrated in collar, adjustable
Waterproof zippers. Taped seams
Reflective accessories 3M.
Waterproof class 3 - EN 343
Fabric: 100% PE/300D, Oxford/PU
Sizes: S-3XL

S
A
H
E

T
5454

M
I
T

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

TICINO JACKET

TICINO Pants
EN 471, EN 343 class 3
Сигнални водоотпорни панталони со обемни
џебови. Водоотпорни патенти, лепени шевови
и рефлективни акцесоари 3М.
Класа за водоотпорност 3 - BG 34
Материјал: 100% PE/300D, Oxford/PU
Величини: S-3XL
Hi-Vis water resistant jacket, without lining, with
reflective strips. Waterproof zippers, taped seams
Reflective accessories 3M
Waterproof class 3 - EN 343
Fabric: 100% PE/300D, Oxford/PU
Sizes: S-3XL

5555

PAROS 3 in 1

3 in 1, coat, jacket and vest with thermal
insulation lining. Waterproof upper part
with reflective strips and hood integrated in
collar. Jacket with removable sleeves (zipper). Vest with reflective strips and thermal
insulation lining.
Fabric: Upper part- 100% polyester
jacket and vest - cotton / polyester
Size: S-3XL

Water resistant, hi-vis color, thermal
insulated jacket with reflective strips in
accordance with EN 471.
Hood integrated in collar,
water resistance level 3 in accordance
`with EN 343.
Fabric: 100% PE/300D, Oxford/PU
Sizes: S-3XL

S
A
H
E

T
5656

M
I
T

EN 471, EN 343
Сигнална топлозаштитна и водоотпорна
јакна со рефлективни ленти согласно со
EN 471 и капа во јаката.
Водоотпорна класа 3 - EN 343.
Материјал: 100% PE/300D, Oxford/PU
Величини: S-3XL

ЗАШТИТНИ
З
ОДЕЛА

SEFTON
EN 13688, EN 471
Топлозаштитна јакна, елек и палто 3 во 1.
Со топла постава,водоотпорен горен дел
со рефлективни ленти и капа во јаката.
Ракавите се вадат со патент.
Материјал: Палто - 100% полиестер,
Јакна и елек - памук/полиестер
Величини: S-3XL

PHOENIX
EN 13688, EN 471
Сигнално водоотпорно палто со
капа со вадење со патент, ракави
со вадење, обемни џебови и
рефлективни ленти.
Матријал: PE/PVC
Величини: S-3XL
Water resistant coat, hi–vis color,
removable sleeves, removable hood
(zipper), spacious pockets and
reflective strips.
Fabric: PE/PVC
Sizes: S-3XL

5757

EN 471, EN 343
Сигнални водоотпорни панталони без
постава со рефлективни ленти и лепени
шевови.
Водоотпорна класа 3 - EN 343
3M рефлективни ленти
Регулирачки ногавици во долниот дел
со пластични капсули.
Материјал: 100% PE/PU
Величини: M-3XL
Hi-Vis pants without lining and with reflective
strips and taped seams. 3M reflective strips
Waterproof class 3 - EN 343
Adjustable leg bottom hems with with plastic
press studs
Fabric: 100% PE/PU
Sizes: M-3XL

Water resistant, hi-vis color jacket with
reflective strips. Detachable sleeves
and vest that can be worn separately
Hood integrated in collar. Taped seams
3M reflective accessoaries
Waterproof class 3 - EN 343
Fabric: 100% PE 300D, Oxford/PU
Sizes: M-3XL

5858

EN 13688, EN 471
Работна водоотпорна јакна со Teflon
и рефлективни ленти. Закопчување
со патент и лепенки.
Регулирачки ракави со капсули.
Водо и масло одбивен материјал.
Материјал: PE/ Памук - 310 гр./м²
DuPont 5000D - CORDURA.
Величини: 48-62
Hi-Vis working jacket with
Teflon treatment and reflective
strips. Adjustable waist with
Velcro and adjustable sleeves
with press studs.
Water-repelent fabrics.
Oil-repellent fabrics
Fabric: PE/Cotton 310 g/m2
DuPont 5000D - CORDURA.
Sizes: 48-62

S
A
H
E

CLOVELLY PILOT
EN 471, EN 343
Рефлективна и водоотпорна јакна 2
во 1 со рефлективни ленти. Со лепени
шевови, ракави што се вадат, капа во
јаката и рефлективни ленти.
3M рефлективни акцесоари.
Водоотпорна класа 3 - EN 343
Материјал: 100% PE 300D, Oxford/PU
Величини: M-3XL

COLYTON JACKET

T

M
I
T

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

EPPING

COLYTON TROUSERS
EN 13688, EN 471
Работнички панталони со рефлективни
ленти од водоодбивен и маслоодбивен
материјал.
Двојно појалани коленици и место за
надколенка.
Материјал: PE/ Памук - 310 гр./м²
DuPont 5000D - CORDURA.
Величини: 48-62
Work trousers with reflective strips, water
and oil resistant fabric. Double reinfoorced
knees for inserting kneepads.
Fabric: PE/Cotton 310 g/m2
DuPont 5000D - CORDURA.
Sizes: 48-62

5959

EN 13688, EN 471
Водозаштитна јакна со портокалова
боја, лепени шевови и рефлективни
ленти и капа во јаката.Вентилација на
грбот и под мишките.
Материјал: 100% PE/PU
Величини: M-XXXL
Waterproof jacket in hi-vis orange color
with reflective strips and hood integrated
in collar. Ventilation of the back and
under the arms. Taped seams
R1
Fabric: 100% PE/PU
Sizes: M-XXXL
EN 13688, EN 471
Летен комплет од јакна
со високи панталони
од портокалова боја со
рефлективни ленти.
Материјал: P/PЕ, 200 гр.м²
Величини: 46-66

S
A
H
E
Summer suit – jacket with bib
pants in sematic color with
reflective strips.
Fabric: P/PE, 200gr/m2
Sizes: 46-66

V118-0

EEN 13688, EN 471
Студо и водо заштитни високи панталони
С
ссо
о ссигнална
игна
иг
нал боја и рефлективни ленти.
Регу
Ре
Р
егу
гули
ули
лир
лир
раач прерамки, обемни џебови и
Регулирачки
ре
рег
р
егули
ули
лира
ра со лепенки
регулирање
Ма
М
ате
ери
рија
јал 240D Oxford/PE – дишачки
ја
Материјал:
Вели
Ве
В
ли
ичи
ини
ни S-2XL
Величини:

EN 13688, EN 471
Сигнална маица, внатрешен слој од 100% памук,
надворешен од полиестер за загарантирана
флуоросцентност. Материјал што диши.
Материјал: 180 гр./м2 P/PЕ 8906 Silver Fabric
3M ™ Reflective ScotchliteTM
Величини: M-4XL

Wa
Wate
W
ate
err- aand
nd
d cold proof bibpants in a sematic
Watercco
olo
lorr an
and
d retroreflective strips. Adjustable
color
ssh
o ld
ou
der
erss traps, large pockets and Velcro cinch.
shoulders
FFabr
abr
bric
icc: 240D
ic:
240
24
0 Oxford/PE – breathable
Fabric:
Size
SSi
ze
e: SSS-2XL
-2X
2XLL
2X
Size:

Its inner layer is made of 100% cotton, while the outer one
is made of PE and guarantees a good fluorecence performance. The HV stripes. Improve the breathability.
Fabric: 180 g/m2 cotton/PE, 8906 Silver Fabric
3M ™ Reflective ScotchliteTM
Sizes: M-4XL

M
I
T

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

GORDON JACKET

SKIPPER HV

GORDON Pants

T
EN 471
Панталони со
рефлективни ленти.
Материјал: 100% PVC
Величини: M-XXXL

Set: Trousers with
reflective tapes
Fabric: 100% polyester
Size: M-XXXL

6060

Hi-Vis S477 / RT22
EN 13688, EN 471
Тенисерска маица со јака и рефлективни
ленти. Удобни со модерен дизајн
Материјал:100% PE Bird Eye, 180 гр./м2
Величини: XS-4XL
Polo shirt with reflective horizontal
and vertical stripes.
Modern design and comfort
Fabric: 100% PE Bird Eye, 180 гр./м2
Sizes: XS-4XL

6161

LYNX / LYNX+
EN 13688, EN 471
Сигнален елек со рефлективни ленти
и закопчување со лепенки
Рефлективни ленти - 2 x 5 см.
Материјал: 100% полиестер
Величини: uni/3XL
Hi-vis color vest with reflective strips.
Velcro closures
Reflective strips 2 x 5 cm.
Fabric: 100% polyester
Size: uni/3XL

S
A
H
E

CRUX
EN 471
Рефлективен колан со регулирачки
прерамки со лепенки.
Материјал: 100% полиестер
Величини: uni
Hi-vis belt. Velcro fastening.
Fabric: 100% polyester
Sizes: uni

EN 343
Водоотпорен комплет од јакна со обемни џебови
и капа и панталони со ластик на половината,
Шевови шиени и лепени
.Материјал: полиестер/полиуретан
Величини: S-3XL

M
I
T

Waterproof suit, jacket with large pockets and hood,
trousers with elastic waist.
Fabric: PE/PU
Sizes: S-3XL

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

STORMER

NET LYNX

T

EN 13688 EN 471
Сигнален елек од мрежест
материјал со рефлективни ленти.
Maтеријал: 100% полиестер
Величини: S-3XL
Hi-vis color vest with reflective
strips, mesh fabric.
Fabric: 100% polyester
Sizes: S-3XL

6262

HYDRA
EN 343
Комплет водоoтпорно одело со капа,
обемни џебови и водоотпорни панталони.
Материјал: PVC/полиестер
Величини: L-3XL
Waterproof set: raincoat with hood,
spacious pockets
and trousers.
Fabric: PVC/polyester
Sizes: L-3XL

6363

S
A
H
E
CARINA

CARINA
EN 343
Водоотпорен комплет од јакна со
капа, обемни џебови и закопчување
со патент, панталони со ластик на
половината, шевови шиени и лепени.
Материјал: PVC/Полиамид
Величини: М-3XL

6464

T

Waterproof set: jacket with hood,
spacious pockets and zipper closure.
Trousers with elastic waist.
Fabric: PVC/Polyamide
Sizes: M-3XL

M
I
T

EN 343
Водоотпорна кабаница со капа.
Шевови шиени и лепени.
Материјал: PVC/Полиамид
Величини: М-3XL

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

NEPTUN

Waterproof raincoat with hood.
Fabric: PVC/Polyamide
Sizes: M-3XL

CETUS
EN 343
Водоотпорна 3/4 кабаница со капа, закопчување со
патент и капсули, залепени шевови.
Материјалот е со PVC премаз, два предни џебови,
премачкани со премаз против вода. Вентилација на
грбот и под мишките
Материјал: PVC/ PE
Величини: L-3XL
Waterproof 3/4 raincoat with hood, zipper/press button
closure. All connecting seam are sealed. Material with PVC
coating. Two front pocket covered with plackets against water penetration. Ventilation on the back and under the arms
Fabric: PVC/PE
Sizes: L-3XL

6565

PONY

EN 343
Водоотпорно пончо
со капа. Странично
закопчување со
капсули.
Материјал: PVC
Величини: uni

EN 343
Водоотпорна кабаница
со капа и закопчување со
капсули.
Материјал: PVC
Величини: L-3XL

M
I
T

Waterproof poncho
with hood and side
clousure with press
studs
Fabric: PVC
Size: uni

T

S
A
H
E

RONY

EN 343
Кабаница со две лица,
водозаштина со капа и
обемни џебови.
Материјал: PVC
Величини: L-3XL

6666

ДОЖДОБРАН TOПKA
Дождобран во топка.
Материјал: Политиелен
Величини: uni
Raincoat in a ball.
Possibility for logo printing
Fabric: Polyethylen
Size: uni

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

PONCHO

Waterproof raincoat with
hood and press button
closure.
Fabric: PVC
Sizes: L-3XL

POLY
Повеќе кратен
полиетиленски дождобран
Материјал: полиетилен
Величини: uni
Light raincoat
Fabric: polyethylen for reuse
Size: uni

Reversible waterproof
coat with hood and
spacious pockets.
Fabric: PVC
Sizes: L-XXXL

6767

EN 13688, EN 1149-5, EN 13034 tip 6
Комплект: Одело со деколте на V и три
џебови и панталони со два џеба и ластик
на половината.
Материјал: памук/полиестер,
185-245 гр/м²
Величини: XS-XXXL

M
I
T

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

MK3

Suit: V-neck tunic with three pockets, free
cut pants with two pockets and elastic waist.
Fabric: cotton/polyester,
185-245 gr/m
Sizes: XS-XXXL

S
A
H
E

T
6868

69669

M4

Ladies’ mantle, below-knee
length. Short sleeve, three
pockets, collar with lapel, button closure.
Fabric: cotton/polyester
185-245 gr/m2
Sizes:
Size
zes: 4
40-64
0 64
4

KLAUDIA

M
I
T

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

EN 13688
Женски мантил со должина
под или над колено, со краток
ракав, три џеба, јака со ревер
и закопчување со копчиња.
Материјал: памук/полиестер,
185-245 гр/м²
Величини: 40-64

EN 13688
Панталони со прав крој со ластик во половината.
Материјал: памук/полиестер, 120 гр/м²
Величини: 42-64
Боја: бордо, беж, бела, кафеява, зелена, сина, сива

S
A
H
E

Free straight cut trousers, elastic waist.
Fabric: cotton/polyester
120 gr/m2
Sizes: 42-64
Colors: bordeaux, beige, white, brown, reseda, baby blue,
grey

T

M5

M6

EN 13688
Машки мантил со долг ракав,
три џеба, јака со ревер и
закопчување со копчиња.
Материјал: памук/полиестер,
185-245 гр/м²
Величини: 46-66

EN 13688
Женски мантил со должина до под
коленици, долг ракав, три џеба,
јака со ревер и закопчување со
копчиња.
Материјал: памук/полиестер,
185-245 гр/м²
Величини: 40-64

Men’s mantle, long sleeve. Three
pockets, collar with lapel, button
closure.
Fabric: cotton/polyester
185-245 gr/m2
Sizes: 46-66

7070

Ladies’ mantle, below-knee length.
Long sleeve, three pockets, collar
with lapel, button closure.
Fabric: cotton/polyester
185-245 gr/m2
Sizes: 42-64

M8

EN 13688
Операциски мантил
со еластична манжета
на ракавите и врвки за
стегнување на грбот.
Материјал: 100% памук,
200 гр. м²
Величини: 46-66

Surgical mantle with elastic
cuffs and tie tightening on the
back.
Fabric: 100% cotton 200gr/m2
Sizes: 46-66

TUNIC
Женска туника со краток ракав, со
три џеба и закопчување со капсули.
Бојан: розова, сива, шампањ,
чоколадо, праска, бордо
Материјал:памук/полиестер, 120гр/м²
Величини: 42-64
Ladies’ tunic
Fabric: cotton / polyester, 120 gr/m2
Color: pink/grey
Sizes: 42-64

7171

M2

EN 13688
Женски двобоен мантил со краток
или долг ракав, јака со ревер, три
џеба и закопчување со копчиња.
Материјал:памук/полиестер,190 гр/м²
Величини: 42-64

EN 13688
Женска туника без ракави, со два
џеба и стегање со врвки.
Материјал:памук/полиестер,190 гр/м²
Величини: uni
EN13688
Ladies’ sleeveless tunic, tie tightening,
two pockets.
Fabric: cotton/polyester 190 gr/m2
Sizes: uni

Ladies’ dual color mantle, short or long
sleeves. Collar with lapel, three pockets,
button closure.
Fabric: cotton/polyester 190 gr/m2
Sizes: 42-64

M10
Женска туника со краток ракав и
закопчување со копчиња.
Материјал: памук/полиестер, 130 гр/м²
Величини: 42-64
Ladies’ tunic
Fabric: cotton/polyester, 130 gr/m2
Sizes: 42-64

S
A
H
E

M
I
T

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

M1

T
7272

7373

S
A
H
E
X13 tunic

Туника за готвачи
Материјал: памук/
полиестер, 120 гр/м2
Величини: S-XXXL

Chef’s tunic
Fabric: cotton/polyester,
120 g/m2
Size: S-XXXL

T
7474

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

M
I
T
RONDON

Туника за готвачи
Материјал: 100% памук,
245 гр/м2
Величини: 42-58
Chef jacket
Fabric: 100% cotton,
245 g/m2
Size: 42-58

X13 trousers

PEPITO

Панталони за готвачи
Материјал: памук/
полиестер, 120 гр/м2
Величини: S-XXXL

Панталони за готвачи
Материјал: 100% памук,
230 гр/м2
Величини: 42-58

Chef’s trousers
Fabric: cotton/polyester,
120 g/m2
Size: S-XXXL

Chef trousers
Fabric: 100% cotton,
230 g/m2
Size: 42-58
Code: 303738

7575

S
A
H
E
CHEF C776

CHEF C676

CHEF C733
Кошула за готвачи со краток ракав.
Материјал: памук/полиестер, 190 гр/м2
Величини: XS-XXL
Chef jacket
Fabric: cotton/polyester, 190 g/m2
Size: XS-XXL

NAPOLI
Панталони за
готвачи
Материјал: памук /
полиестер
Величини: S-XXXL
UNISEX
Chef’s trousers
Fabric: cotton / polyester
Color: bordeaux
Sizes: S-XXXL
UNISEX

7676

Кошула за готвачи со краток ракав.
Материјал: памук/полиестер,
245гр/м2
со премаз против кинење,
мрежест полиестер на грбот.
Величини: XS-XXL

T

Chef’s tunic
Fabric: 100% cotton, 190 g/m2
Size: XS-XXL

CHEF C079

Панталони заа готвачи
00%
00
% памук,
паму
па
мукк,
Материјал: 100%
190 гр/м2
-XXXL
Величини: S-XXXL

Кошула за готвачи со долг ракав.
Материјал: памук/ полиестер, 245гр/м2
со премаз против туткање
Величини: XS-XXL

CHEF C834

Chef’s tunic
Fabric: cotton/polyester
245g/m2
Size: XS-XXL

Кошула за готвачи со долг ракав.
Материјал: памук/ полиестер, 190гр/м2
Величини: XS-XXL
Chef’s tunic
Fabric: cotton/polyester
190 g
g/m2
Size: X
XS-XXL

ЗАШТИТН
ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

M
I
T
CHEF C834
Кошула за готвачи со долг ракав.
Материјал: памук/ полиестер, 190гр/м2
Величини: XS-XXL

APUS
Панталони за готвачи
Материјал: памук /
полиестер
Величини: S-XXXL
UNISEX

Chef’s tunic
Fabric: cotton/polyester
190 g/m2
Size: XS-XXL

Chef’s trousers
Fabric: cotton /
polyester
Sizes: S-XXXL
UNISEX

rs
Chef’s trousers
cot
otto
ton
to
n,
Fabric: 100% cotton,
190 g/m2
Size: S-XXXL

7777

Водоотпорна престилка без џеб
Материјал: најлон, 260 гр/м2
Величини: uni

M
I
T

Waterproof apron without pocket
Fabric: Waterproof Nylon, 260 g/m2
Size: uni

T

S
A
H
E

CHEFS S855

Престилка со џеб
Материјал: 100% памук,
280 гр/м2
Величини: uni

Apron with pocket
Fabric: 100% cotton, 280 g/m2
Size: uni

7878

COOK

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

CHEFS S849

VENUS

Престилка со џеб
Материјал: 65/35 П/ПЕ, 190 гр/м2
Величини: uni

EN 13688
Престилка
Материјал: 100% памук,
260 гр/м2
Величини: uni

Waterproof apron without pocket
Fabric: Waterproof Nylon, 190 g/m2
Size: uni

Apron with pocket
Fabric: 100% cotton,
260 g/m2
Size: uni

7979

S
A
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E

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

M
I
T

TULL

TULL

CASSIO

Капа со тул
Материјал: памук/полиестер,
110 гр/м2
Величини: uni

Капа со тул и мрежа за коса.
Материјал: памук/полиестер,
110 гр/м2
Величини: uni

Капа за готвачи
Материјал: 100% памук, 245 гр/м2
Величини: 54-60

Беретка за готвачи
Материјал: 100% памук, 245 гр/м2
Величини: 52-60

Cap with tulle and hairnet
Fabric: cotton/polyester, 110 g/m2
Size: uni

Cap with tulle and hairnet
Fabric: cotton/polyester, 110 g/m2
Size: uni

Chef’s cap
Fabric: 100% cotton, 245 g/m2
Size: 54-60

White beret
Fabric: 100% cotton, 245 g/m2
Size: 52-60

CAPPA
Капа за готвач.
Материјал: 100% памук, 240 гр/м2
Величини: uni
Chef’s cap
Fabric: 100% cotton, 240 g/m2
Size: uni

8080

T

VOLANS

CHEFS S896

BONE CAP

BONE NET

Капа со тул и мрежа за коса.
Материјал: памук/полиестер, 110 гр/м2
Величини: uni
Cap with tulle and hairnet
Fabric: cotton/polyester, 110 g/m2
Size: uni

Еднократна женска капа со мрежа
Материјал: полипропилен
Величини: uni

Lady’s disposable cap
Fabric: polypropylene
Size: uni

Капа за еднократна употреба
Материјал: полипропилен
Величини: uni

Disposable light cap
Fabric: polypropylene
Size: uni

8181

Еднократна капа за коса
Материjал: неткаен полипропилен
Величини: uni
Disposable protective hair cover.
Fabric: non-woven polypropylene
Size: uni

TERI PP

Еднократна капа за коса.
Материјал: неткаен полипропилен
Величини: uni

Каљачи за еднократна употреба
Материјал: полипропилен
Величини: uni (17x38)

Disposable p
protective hair cover.
Fabric: non-woven
non-w
polypropylene
Size: uni

T

BONE BEARD

Еднократна маска за брада.
Материјал: неткаен полипропилен
Величини: uni

8282

BONE

S
A
H
E

BONE CLIP

Disposable protective beard cover.
Fabric: non-woven polypropylene
Size: uni

Disposable protective shoes cover
Fabric: polypropylene
Size: uni (17x38)

TERRI OTO
CPE

Резерви за ОТО машина
TAB Machine Supplies

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

M
I
T
TERI LUX

TERI CPE+PP

Појачани каљачи за еднократна
употреба
Материјал: полиетилен
Величини: uni (15x41)

Каљачи за еднократна употреба Каљачи за еднократна употреба
со појачан ѓон.
Материјал: полиетилен
Материјал: полипропилен
Величини: uni (15x41)
Величини: uni (16.5x42)
Boot cover
Fabric: polyethylene
Shoes cover, strong
Size: uni (15x41)
Fabric: polypropylene
Size: uni (16.5x42)

Boot cover
Fabric: polyethylene
Size: uni (15x41)

TERI PE

OTO 702

OTO 720

BONE BOX

Машина з облекување на
каљачи.

Машина за облекување на
каљачи.

Кутија од поликарбонат за
еднократна употреба

Auto shoe cover dispenser

Auto shoe cover dispenser

Polycarbonate box for
disposable cap.

8383

Престилка од Винил,
Пр
отпорна
на на многу ки
киселини,
от
отп
тп
исе
сели
л ни
и,
баз
ба
з масла и масти.
бази,
М
Ма
08 м
м
Материјал: Винил 0,508
мм
Ве
ел
5 см.)
см
м.).
Величини:
uni (90x115

M
I
T
Wo
o
Working
vinyl apron,
re
es
cids
ds,,
ds
resistant
against many aacids,
aalkalis,
al
k
oil and fats
Fab
b Vinyl 0,508 mm
Fabric:
Siz
Si
z uni (90x115 сm.)
Size:

ARMY PVC

ARMY PE

ARMY PP

Ракави за повеќекратна употреба
Материјал: PVC/Keпер
Величини: uni

Ракави за еднократна употреба.
Материјал: полиетилен
Величини: uni (20x40 см.)

Ракави за еднократна употреба.
Материјал: полипропилен
Величини: uni (16x18 см.)

Reusable protective arm cover
Fabric: PVC/Keper
Size: uni

rm cover.
Disposable protective arm
Fabric: polyethylene
Size: uni (20x40 cm.)

PENY
Престилка за еднократна употреба,
со платка.
Материјал: полиетилен
Величини: uni (71 x136 см.)
Disposable apron with bib
Fabric: polyethylene
Size: uni (71 x136 cm.)

8484

T
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Disposab protective arm cover.
Disposable
Fabric: polypropylene
p
Size: uni (16x18 cm.)

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

VINYL
V

BIANCA
B

Водоотпорна работна
В
на
престилка од PVC
п
Материјал: PVC
М
Величини: uni (90x120
В
20
0 см.)
см
м.)

W
on
n - PVC
PV
VC
Waterproof work apron
FFabric: PVC
SSize: uni (90x120 cm.))

URANUS
Престилка
Материјал: Белa- 100% памук, 245гр/м2
Црнa- памук/полиестер, 190гр/м2
Величини: uni
Apron
Fabric: white- 100% cotton, 245 g/m2
black- cotton/ polyester, 190 g/m2
Size: uni

8585

M
I
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BAT

Наметка за еднократна
употреба.
Материјал: неткаен
полипропилен
Величини: M-3XL

SANI - 3

S
A
H
E
Санитарна маска со врвки.
Материјал: 100% полипропилен
Sanitary mask with links
Fabric: 100% polypropylen

IZZI

T

Хируршка наметка за еднократна употреба, водоотпорен,
анти-статички, SMS материјал.
Материјал: 100% полипропилен
Величини: uni
Disposable surgical mantle,
water-repellent, antistatic, SMS fabric
Fabric: 100% polypropylene
Size: uni

8686

Disposable protective coat
Fabric: non-woven polypropylene
Size: M-3XL

SANI - 3

POLYCLEAN

MINTO

Санитарна маска со ластик
Материјал: 100% полипропилен

Правозаштитно одело со капа.
Материјал: 100% полипропилен
Величини: M-2XL

Правозаштитно одело со капа за
еднократна употреба.
Материјал: 100% полипропилен
Величини: M-2XL

Sanitary mask with elastic
Fabric: 100% polypropylene

Protective coverall with hood
Fabric: 100% polypropylene
Size: M-2XL

Правозаштитен комбинезон со капа
за еднократна употреба, ламиниран
со микропорозен филм, антистатик.
Штити од хемикалии, радиоактивни
и заразни честички.
Кат. СЕ III, тип 5, 6.
Материјал: 100% полипропилен
Величини: M-2XL

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

COVERSAFE

Protective coverall with hood, laminated with microporous film. Zipper
flap, elastic wrist. Protection against
chemicals, radioactive particles and
infective agents.
Category CE III, type 5 and 6.
Fabric: nonwoven polypropylene
Size: M-2XL

Disposable protective coverall with
hood.
Fabric: polypropylene
Size: M-2XL
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Легенда:
Key:

=Нормална заштита
=Appropriate protection

=Зголемена заштита
=Enhanced protection

=Максимална заштита
=Over protection

=Консултирајте се со DuPoint
=Contact supplier or DuPont

Protective Clothing Category III

Ниво на заштита на облеката
категорија III

Опасни супстанции
Тврди честички < 0.6 [m
Тврди честички < 0.6 [m
Азбестни влакна
Воден раствор на неорганичени киселини < 30%
со исклучок на:
хидрофлуорна и хлороводородна киселина
Воден раствор на неорганични киселини > 30%
со исклучок на:
Oleum дим на азотни киселини
Висока концентрација на хидрофлуорната киселина
Воден раствор на неоргански раствори < 40%
Воден раствор на неоргански раствори > 40%
Солен раствор на водна основа
Хемикалии на база на вода под притисок
Oргански течни химикалии
Гасови

8888

S
A
H
E

=Недоволна заштита
=Ensufficient protection

Шиени
Sewn seams
Classic
Industry

Лепени
Over-taped
seams
Classic Plus

Type 5

Type 4

Type 6

T

Hazardous Subsrance

Solid particles < 0.6 [m
Solid particles < 0.6 [m
Asbestos fibres

Water-based inorganic acids < 30%
exceptions:
Hydrofluoric acid & Hydrochloric acid
Water-based inorganic acids > 30%
exceptions:
Oleum fuming nitric acid
Highly conc. Hydrofluoric acid
Water-based inorganic bases < 40%
Water-based inorganic bases > 40%
Water-based salt solutios

Water-based chemicals under pressure
Organic liquid chemicals
Gases

Лепени
Over-taped
seams
Tychem C

Type 3

Лепени
Over-taped
seams
Tychem F
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Type 2

Type 5

Type 4

Type 3

Type 6

Type 5

Type 4

TYCHEM® C

TYCHEM® F

TYVEK PRO.
TECH® CLASSIC

Антистатично и водоотпорно
одело Tychem C (DuPont).
Со капа, запечатени
шевови, Отпорно против
концентрирани неоргански
хемикалии и ултрафини
честички.
Категорија III, тип 3, 4, 5 и 6.
Материјал: Неткаен - Tyvek® со
премаз од полимер.
Величини: M-2XL

Антистатично и водоотпорно
одело Tychem F (DuPont).
Со капа, запечатани
шевови, Отпорно против
концентрирани органски
и неоргански хемикалии и
ултрафини честички.
Категорија III, тип 3, 4, 5 и 6.
Материјал: Неткаен - Tyvek® со
премаз од полимер.
Величини: M-2XL

Антистатично и водоотпорно
одело Tyvek® Classic (DuPont).
Со капа, Хемиска отпорност,
отпорност на азбест и
прав. Надворешни шевови,
трипластова еластична капа.
Закопчување со патент со
капак.
Материјал: Неткаен - Tyvek®
Величини: M-3XL

Antistatic waterproof overall
Tychem C (DuPont) with hood,
sealed seams, resistant against
concentrated inorganic chemicals and ultra fine particles,
category III, type 3, 4, 5 and 6.
Fabric: Non-woven - Tyvek®
with polymeric coating
Size: M-2XL

Antistatic waterproof overall with
hood, sealed seams, resistant
against concentrated inorganic
and organic chemicals and ultra
fine particles, belongs to category III, type 3, 4, 5 and 6.
Fabric: Non-woven - Tyvek®
with polymeric coating
Size: M-2XL

EN 14126, EN 1149-1 EN 14126, EN 1149-1

Antistatic waterproof overall
Tyvek® Classic (DuPont) with
hood, chemica proof, resistant against asbestos and dust,
external stitched seams, 3 p
elasticated hood
Tyvek® zipper with flap
Fabric: Non-woven - Tyvek®
Size: M-3XL

EN 14126, EN 1149-1

ЗАШТИТНИ
ОДЕЛА

Tyvek® е уникатен материјал кој се одликува со својата цврситна,
леснотија и флексибилност. Отпорен против мали цврсти честички и
течности. Оваа комбинација на квалитетни материјали ја изработува
Tyvek® погоден за употреба во различни области. Штити од течни
и цврсти хемикалии, азбест, агрохемикалии и боја, а исто така
од загадување во фармацевтската и прехрамбената средина.
Заштитни карактеристики: Непропустливост за течности и гасови.
Стабилност: Исклучително здрав материјал, отпорен на кинење и триење.
Погодност: Tyvek® е пропустлив за воздух и водена пара што му
овозможува на материјалот да дише. Исклучително лесен, мек, и
флексибилен.
Цврстина: Произведено од континуирани непрекинати здрави нишки
Tyvek®.
Еколошки: Tyvek® е чист, висококвалитетен полиетилен, кој не содржи
спојки, врвки или силикон.
Антистатичност: И на двата Tyvek® (мод. 1431 N), површината е
антистатична.
Хемиска заштита:Tyvek® е отпорен на течни хемиски раствори на водна
основа под од притисок 0.12 bar (еквивалентно на водна струја 120 см).
Физички својства: Површинскиот слој на Tyvek® е многу мазна и на тој
начин одбива и штити од полевање на неоргански течности и цврсти
честички.

TYVEK PRO.
TECH® CLASSIC PLUS
Антистатично и водоотпорно одело
Tyvek Classic Plus (DuPont).
Со капа, запечатени шевови,
Отпорно на хемиски раствори,
азбест и прав.
Категорија III, тип 4, 5 и 6.
Материјал: Неткаен текстил - Tyvek®
Величини: M-2XL
Antistatic waterproof overall Tyvek
Classic Plus (DuPont) with hood,
sealed seams, resistant against
chemical solutions, asbestos and
dust, belongs to category III, type 4,
5 and 6.
Fabric: Non-woven fabric - Tyvek®
Size: M-2XL

EN 14126, EN 1149-1
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• ЛЕСНА- Намалување на тежината за 40%
во споредба со челик
• ЗАШТИТА ПРИ УДАР 200J
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- водонепропустлив шев
- водонепропустливи материјали

WALKING TEST

Отпорни на 1000 чекори во вода со длабочина
3 цм за време од 20 минути.

- sealed stitchings
- water resistant materials

ЗАШТИТНИ
ЧЕВЛИ

• LIGHT - weight reduction of 40% compared to steel
• RESISTANT TO 200J (EN ISO 20345:2007)

водоотпорен, лесен текстил, отпорен
на продирање и протривање.

EN ISO 20345:2007
EN ISO 20347:2007

1000 steps in water (3 cm deep) for about 20 minutes wet internal surface ≤ 3cm2
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PU-film е среден слој во структурата на поставата, кој
овозможува висока отпорност на абење и триење и овозможува
поголема трајност на чевлите и удобност во работењето.
Ексклузивниот систем апсорбирачка пета е составен од два
слоја на еластичен материјал со различна густина, лоциран
во зоната на петата и стапалото. Формиран е за да гарантира
максимална апсорпција на негативните вибрации во зоната
на петата, да ја зголеми флексибилноста и да го распредели
притисокот во зоната на прстите.

Дополнување што се наоѓа во во задниот дел на поставата чиј
состав од два еластични слоеви со различна густина гарантира
максимална апсорпција на енергија во областа на петата.
Влошка направена од неколку слоеви на лесен, флексибилен
и издржлив материјал отпорен на перфорација.Оваа влошка
има предност за целосно да го покрие внатрешниот дел на
чевелот, чувајќи ја целата нога. Високиот коефициент на
термална заштита обезбедува отпорност при екстремни
температури. К-Sole е неметална, поради што не може да биде
откриена со детектори за метал.

Обезбедува целосен комфорт

ПАРЕА
СТУД
НАДВОРЕШЕН
МАТЕРИJАЛ

ДОЖД

ЗАШТИТЕН
МАТЕРИJАЛ
GORE-TEX
МЕМБРАНА
ВНАТРЕШНА
ПОСТАВА

Gore-Tex мембраната е направена од 1,4 милијарда пори
на см2 , со што гарантира водонепропустливост и висока
воздухопропустливост. Gore-Tex мембраната штити од
бактерии и е отпорна на високи температури.

GORE-TEX® membrane is made of 1,4 billion pores per sm2 granting
waterproofness and high breathability. GORE-TEX® membrane protects
against bacteria and resists to high temperatures.

Постава од 100% полиамид, дишечка и отпорна на триење.
Ги чува стапалата суви и удобни.

100% polyamide lining, breathable and highly abrasion resistant.
It keeps your foot dry and comfortable.

Постава од 100% полиамид, за висока воздухопропустливост и
отпорност при триење. Содржи антибактериски влакна кои го
неутрализираат непријатниот мирис и ја апсорбираат влагата.

100% polyamide lining, for high breathability and abrasion resistance.
Antibacterial fibres act against bad odor. Moisture is easily released.

100% полиамид, дишечка и високо отпорна на триење и кинење,
благодарение на структурата.

100% polyamide lining, breathable and highly resistant to tear and
abrasion thanks to its structure.

Текстил со много високи карактеристики, кои што обезбедуваат
издрживост и одлична водоотпорност. Издрживоста му е 2-7 пати
повисока од најлон, полиестер и памук. Мек, лесен и брзо се суши.

Highly performing fabric, it provides durability and exellent resistance
to tears and punctures. Its durability is 2-7 times higher than nylon,
poliester and cotton. Light, easy to maintain and quick to dry.
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СТАНДАРДИ/ STANDARDS
Ги определува општите барања и методи за тестирање на безбедни, заштитни и работни чевли за професионална употреба.

ÅN 345

Ги одредува основните и дополнителни барања за безбедни чевли за професионална употреба, вклучувајќи заштитни
елементи (Заштитна капа) кои штитат при удар и се тестирани на енергиско ниво од 200 J.

ÅN 347
Êàòåãîðèja
01
02
S1
S1 P

ÍÈÑÊÈ

Спецификации на работни чевли за професионална употреба, без заштитна капа
Карактеристики на заштитните чевли

Сите основни карактеристики, согласно со стандард EN 347+ отпорност на продирање и апсорпција на вода.

Сите карактеристики на S1 се исполнети + метална плоча во ѓонот
(отпорност од пробивање од тврди предмети).
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S2

Сите карактеристики на S1 се исполнети + отпорност на продирање и апсорпција на вода.

S3

Сите карактеристики на S2 се исполнети+ метална плоча во ѓонот
(отпорност од пробивање од тврди предмети).

S4

Сите основни карактеристики, согласно стандардот EN 345, но целосно изработени од гума, PVC, нитрил или друг материјал, како и мешавина
од нив. 100% водоотпорни со метална капа - за заштита од удар со максимално ниво на енергија со еквивалентност од 200 Ј и притисок 15 kN.

S5

Сите основни карактеристики, согласно стандардот EN 345, но целосно изработени од гума, PVC, нитрил или друг материјал, како и мешавина од нив. 100% водоотпорни со
метална капа - за заштита од удар со максимално ниво на енергија од 200 Ј и притисок 15 kN и метална плоча во ѓонот (отпорност од пробивање од тврди предмети).

EN ISO 20345:2007

EN ISO 20347:2007

Чевли со заштитна капа
против удар од 200 Ј

Чевли НЕ ЗАШТИТНИ

SB
S1
S1P
S2
S2P
S3
S4
S5

OB
01
01P
02
03
04
05

Апсорпција на енергијата на ѓонот
Заштитна капа
Заштитна плоча од пробивање на ѓонот
Ѓон отпорен на масла и јаглеводороди
HRO 300oC Заштита од топлина на ѓонот
Чевла што диши

LOW

M
I
T
EN 345

Сите основни барања, согласно стандардот EN 345-1 се исполнети. Чевлите маркирани со категорија S1, со метална капа заштитуваат од удар со максимално ниво на енергија со еквивалентност од 200 J и притисок од 15 kN
- Преден дел на чевелот- затворен
- Aнтистатични чевли
- Апсорпција на енергијата од стапалото во област на петата.

A + FO + E
A + FO + E + P
A + FO + E +WRU
A + FO + E +WRU + P
A + FO + E +WRU + P
A + FO + E + Непропустливи
A + FO + E + P + Непропустливи

SAFETY SHOES

DIABLO HI S3-SRC-CI

Сите основни карактеристики, согласно со стандард EN 347.

Отпорни на лизгање
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ÇÀØÒÈÒÍÈ ×ÅÂËÈ

A+E
A+E+P
A + E + WRU
A + E + WRU +P
A + E + WR
A+E+P

T

Горен дел од водонепропустлива кожа
Студозаштитна постава

A
E
FO
P
HRO

Антистатични чевли
Апсорпција на енергија од основата
Отпорност на стапалото од течни горива
Отпорност од Продирање
Утпорност на стапалото при додир со жешки
површини
CI Изолација од студ
HI Изолација од топло
WR Водоотпорни чевли
WRU Горен дел отпорен на вода
Заштита на стапалото
M
CR Отпорност од сечење на горниот дел
SRC (SRA+SRB) Отпорни од лизгање

Горен дел: Водоотпорна природна дишечка
шпалт кожа
Постава: WINTHERM
Влошка: подвижна, EVA, ја апсорбира влагата
Ѓон: PU/PU, антистатичен, маслоотпорен,
отпорен на абразија
Капа: метална
Плоча: неметална K-sole
Величини: 35 – 48

Композитна капа

Заштитен ѓон со кевлар

METAL
FREE

Без магнетни својства,
без метални елементи

Upper: Water-repellent breathable
nubuck
Lining: WINTHERM lining
Insole Removable EVA insole
Sole: PU/PU, abrasion resistant, a
ntistatic, oil resistant
Toecap: steel
Midsole: non metallic K-sole
Size: 35 – 48

RUN S3 SRC

EN 345

Горен дел: Водоодбивен природен дишечки шпалт
Постава: анти алергична, ја апсорбира влагата
Влошка: подвижна, EVA, ја апсорбира влагата
Ѓон: ПУ/, антистатичен, маслоотпорен
Капа: метална
Плоча: неметална
Величини: 35– 48

Upper: Water-repellent nubuck
Lining: High absorbing properties
Insole: Removable EVA insole
Sole: PU/PU, antistatic, oil resistant
Toecap: steel
Midsole: non metallic K-sole
Size: 35– 48

COMFORT S3-SRC-ESD

EN 345
S3 ниски чевли од Silk шпалт, композитна капа
со ширина 11 и отпорност на удар од 200 Ј.
ВЛОШКА: BREATHABLE K-Sole отпорна на
пробивање
Постава: Аir Mesh
Влошка: подвижна термоформована,
обезбедува оптимално дишење благодарение
на активните јаглероди и антибактериските
својства.
Ѓон: Напреден ѓон од полиуретанска пена со
NET BREATHING SYSTEM технологија.
Величини: 35 - 48

Антистатични чевли

100%

ЗАШТИТНИ
ЧЕВЛИ

ÅN 344

S3 Nubuck Silk low shoe, composite toe cap width
11, 200J, penetration resistant BREATHABLE K-Sole,
Air Mesh lining, removable thermoformed ergonomic insole guaranteeing optimum breathability thanks to activated carbons and antibacterial
properties.
Sole: PU foam midsole. Compact abrasion resistant
PU sole with NET BREATHING SYSTEM technology.
Size: 35 - 48

JOGGER 2f S1p /01
EN 345
Горен дел: дишечка шпалт кожа.
Постава: OnSteam® ексклузивно дишечка, отпорна на абразија
Влошка: анатомска, со дополнителна амортизација во петата
Капа: метална отпорна на удар од 200Ј
Ѓон: PU/RPU специјален ѓон против лизгање, отпорен на масла
и бензини
Плоча: MAX-flex неметална со керамички прекриени влакна,
високо флексибилна
Величини: 36-47

Upper: Suede leather
Lining: High absorbing properties
Insole: Removable EVA insole
Sole: PU antistatic, oil resistant
Toecap: steel
Midsole: non - metallic
Size: 36– 47
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GRENOBLE S3 SRC
PUMA DAYTONA S3 HRO SRC

Горен дел: Полирана природна кожа
Постава: Микроканален систем, овозможува подобро
дишење и апсорбирање на влагата при потење.
Влошка: evercushion® plus- комбинација од слаба густина
на полиуретан и PORON®.
PORON brings long-lasting comfort and performance in a
durable material that withstands even the toughest daily
wear.
Ѓон: Гума, од видот MOTO со iCELL , 300° С отпорност на
топлина.
iCELL: The hard-wearing honeycomb structure of the iCELL
element improves the cushioning while enhancing the
shoe´s stability, guidance and comfort.
Капа: композитна, FAP ®
Плоча: флексибилна L -protection ® плоча
Величини: 37-47
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EN 345

PUMA DAKAR S1P HRO

Горен дел: Велур кожа
Постава: Активен дишачки микро-канален систем.
Влошка: evercushion® plus- комбинацијата од
полиуретан со мала густина и PORON®.
Ѓон: Гумен MOTO со iCELL , до 300° С отпорност на
топлина
Капа: Композитна капа, FAP ®
Плоча: Флексибилна плоча
Величини: 37-47

EN 345

T

Upper: Suede leather
Lining: Breathable micro-channel system
Insole: evercushion® plus - a combination of low
density cellular Polyurethane and PORON®.
Sole: MOTO Rubber with iCELL, 300 °C heat
resistance.
Toe cap: Composite, FAP ®
Midsole: Flexible L-protection midsole.
Sizes: 37-47

PUMA PACE S1P HRO

Горен дел: Кожа и дишачки Sandwich –Mesh, со
рефлективни елементи
Постава: Активен дишечки микро-канален
систем
Влошка: evercushion® GEL motion – со
хидрофобирана и антибактериска ткаенина за
подобра апсорпција на влага, гел на петата што
спречува мускулен напор.
Ѓон: Гумен од MOTION со duoCELL и систем
против извртување, 300° С отпорност на
топлина
duoCELL – Неколку слоеви од CELL-елемент
што ги намалуваат силите на удар во областа
на петата и гарантираат трајно омекнување
Капа: Композитна капа, FAP
Плоча: Флексибилна L -protection ® плоча
Величини:39-48

EN 345

Upper: Leather and breathable Sandwich-Mesh,
retroreflective strips.
Lining: Breathable micro-channel system.
Insole: evercushion® GEL motion – insole covered
in hydrophobic, anti-bacterial fabric for better
moisture absorption, with gel pad in the heel area
which prevents muscle strain and trauma.
Sole: MOTION rubber sole with duoCELL technology and anti-twist system, 300° C heat resistance.
duoCELL: Several layers of duoCELL reduce impact
forces in the heel area and guarantee long-lasting
cushioning
Toe cap: Composite, FAP
Midsole: Flexible L-protection midsole.
Sizes: 39-48

Горен дел: Водоодбивна шпалт кожа
Постава: SANY-DRY® дишечка,
антибактериска и ја апсорбира
влагата.
Влошка: AIR изработена од EVA и
платно. Анатомска, перфорирана,
подвижна, антистатична
Ѓон: PU/PU
Капа: неметална TOP RETURN
Плоча: неметална APT Plate
Величини: 36 – 47
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Upper: Suede leather
Lining: Breathable microchannel system
Insole: evercushion®pro - The structure of this insole
allows optimal impact absorption with every step, supporting the tension zones of the foot. Several ventilation
openings and the high abrasion resistance of the fabric
enhance breathability and comfort.
Sole: Thermoplastic polyurethane. Dual color METRO
PROTECT sole with EVA cushioning pad in the heel area.
Toe cap: Aluminum
Midsole: Flexible FAP midsole.
Sizes: 39-47

UPPER: Water-repellent Pull-up
nubuck
LINING: SANY-DRY® breathable,
antibacterial, absorbs the moisture
INSOLE: AIR made from EVA and
fabric. Anatomic, holed, removable
, antistatic
SOLE: PU/PU
TOECAP: non metallic TOP RETURN
MIDSOLE: non metallic APT plate
SIZE: 36 – 47

KOLN S3 SRC

EN 345

Горен дел: водоодбивна лицева кожа
Постава: SANY-DRY® дишечка, отпорна,
антибактериска, ја впива и ослободива влагата.
Влошка: AIR / EVA, анатомска, перфорирана,
антистатична, различна дебелина во
плантарната област
Ѓон: PU/PU
Капа: неметална TOP RETURN
Плоча: неметална ART PLATE
Величини: 36 - 47

PERFUMED

SOFT

Upper: water repellent printed leather
Lining: SANY-DRY® breathable, antibacterial, it absorbs and releases moisture,
abrasion resistant
Footbed: AIR footbed, made of EVA and
fabric, anatomic, holed, antistatic. It
guarantees high stability thanks to its
different thicknesses in the plantar area
Sole: dual density PU
Toecap: non metallic TOP RETURN
Midsole: non metallic APT Plate
Sizes: 36 – 47

ZATOPEK S3 SRC

SOLE

EN 345

Горен дел: водоодбивен материјал
Постава: SANI- DRY
Влошка: PU15, анатомска,
антистатична, антибактериска,
ароматизирана и силно абсорбирачка,
15 мм дебелина во областа на петата
Ѓон: PU / TPU
Капа: алуминиумска
Плоча: неметална APT
Величини: 36 - 47

Upper: water repellent leather
Lining: SANI- DRY
Footbed: PU15, anatomic, antistatic,
antibacterial, made of scented and highly
shock absorbing PU, thanks to the 15 mm
thickness in the heel area.
Sole: PU/TPU
Toecap: ALUMINIUM 200J
Midsole: non metallic APT Plate - Zero
Perforation
Sizes: 36-47

SICILIA S3 SRC

PUMA MILANO S1P HRO SRC

Горен дел: Велур кожа
Постава: Активен дишачки микро-канален систем.
Влошка: evercushion® pro структура на влошката
овозможува оптимална мекост при контакт со земјата.
Перфорацијата и материјалот помагаат во дишењето
и удобноста.
Ѓон: Термопластичен полиуретан. Двобоен ѓон METRO
PROTECT со EVA подлога за омекнување на петата.
Капа: Алуминумскаска капа
Плоча: Флексибилна непробојна FAP
Величини:39-47
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Upper: Smooth leather
Lining: Micro-channel system, allowing for better
breathability and moisture absorption.
Insole: Еvercushion®plus - a combination of low
density cellular Polyurethane and PORON the heel
and ball of the foot providing superior cushioning
and shock absorption.
Sole: MOTO Rubber with iCELL, . 300° C heat resistance.
iCELL: The hard-wearing honeycomb structure of the
iCELL element improves the cushioning while enhancing the shoe´s stability, guidance and comfort.
Toe cap : Composite, FAP ®
Midsole: Flexible L-protection ® plate
Sizes: 37-47

EN 345
ЗАШТИТНИ
ЧЕВЛИ

EN 345

EN 345
Горен дел: водоотпорна природна кожа,
со елементи за висока видливост
Постава: дишечка, абразивно отпорна
Влошка: анатомска, дишечка влошка
Ѓон: P.U. 2D, нелизгачки, антистатичен
Капа: композитно 200J
Плоча: неметална
Величини: 35–48

Upper: Half boot in waterproof
Lining: air tunnel textile lining material
Footbed: anatomic, breathable footbed
Toecap: composit 200J
Midsole: non metallic
Sole: Antislip, antistatic and
hard wearing P.U. 2 D
Size: 35–48
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MICKEY S1P SRC
ARIZONA LOW S1P /01
EN 345
Upper: suede leather
Lining: textile, absorbing
abilities
Footbed: mobility, antistatic
Sole: PU/PU, antistatic,
shock absorber
Toecap: metallic
Midsole: metalic
Size: 36-48

STRONG LOW S3 PP
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EN 345

Горен дел: водоотпорна природна
кожа
Подлога: антиалергична, ја
апсорбира потта TNT
Влошка: подвижна, ја апсорбира
влагата
Ѓон: PU/PU, антистатичен
Капа: метална
Плоча: метална
Величини: 36-48

Upper water repellent leather
Lining: high absorbing abilities
TNT
Footbed: mobility, antistatic
Sole: PU/PU
Toecap: metallic
Midsole: metallic
Size: 36-48

SARAGOSA LOW S1 /01 SRC

EN 345
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Горен дел: природна кожа
Постава: антиалергична,
ja апсорбира потта TNT
Влошка: подвижна, ја
апсорбира влагата
Ѓон: PU/PU, антистатичен
Капа: метална
Величини: 36-48

Upper: leather
Lining: absorbing abilities
Footbed: mobility, antistatic
Sole: PU/PU
Toecap: metallic
Size 36-48
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Горен дел: шпалт кожа и текстил
Постава: текстил, антиалергична,
ја апсорбира потта
Влошка: подвижна, антистатична
Ѓон: PU/PU, антистатичен
Капа: металнa или без капа
Плоча: метална
Величини: 36-46

ЗАШТИТНИ
ЧЕВЛИ

EN 345
E
Горен дел: природна велур
кожа
Постава: текстил,
антиалергична,
ја апсорбира потта
Влошка: подвижна,
антистатична,
ја апсорбира влагата
Ѓон: PU/PU, антистатичен,
шок апсорбер во петата
Капа: метално
Плоча: метална
Величини: 36-48

Upper: nubuck and textile
Lining: textile, absorbing ability
Footbed: mobility, antistatic
Sole: PU/PU, antistatic
Toecap: metallic or none
Midsole: metallic
Size: 36-46

DAKOTA LOW S1P /01

EN 345

Горен дел: шпалт кожа и текстил
Постава: текстил, антиалергична,
ја апсорбира потта
Влошка: подвижна, антистатична
Ѓон: PU/PU, антистатичен
Капа: металнa или без капа
Плоча: метална
Величини: 37-47

Upper: nubuck and textile
Lining: textile, absorbing ability
Footbed: mobility, antistatic
Sole: PU/PU, antistatic
Toecap: metallic or none
Midsole: metallic
Size: 37-47

ASTEX LOW K S3 /01

EN 347
Горен дел: Лицева водоотпорна
кожа
Постава: антиалергична,
ја апсорбира потта TNT
Влошка: подвижна, ја
апсорбира влагата
Ѓон: PU/PU, антистатично
Капа: метална или без
Плоча: метална
Величини: 36-48

Upper: Water resistant leather
Lining: absorbing abilities TNT
Footbed: mobility, antistatic
Sole PU/PU, antistatic
Тоеcap: metallic or none
Midsole: metallic
Size: 36-48

ASTEX K58 S1 /01

CLASSIC LOW S3

EN 345

EN 345

Горен дел: водоотпорна природна
кожа
Постава: антиалергична, ја
апсорбира потта ABSORBER®
Влошка: Bakterbril® подвижна, ја
апсорбира влагата
Ѓон: PU/TPU, антистатичен
Капа: композитна неметална
Плоча: неметална
Величини: 38-47

Upper: water repellent leather
Lining: high absorbing abilities
ABSORBER®
Footbed: Bakterbril® mobility,
antistatic
Sole: PU/TPU
Toecap: composite, non metallic
Midsole: non metallic
Size: 38-47

Горен дел: Дишечка шпалт кожа
Постава: ја апсорбира влагата
Влошка: анти бактериска
Ѓон: PU/PU антистатичен, маслоотпорен
Капа: метална или без капа
Величини: 36– 47

Upper: Suede leather
Lining: High absorbing properties
Insole: Removable EVA insole
Sole: PU antistatic, oil resistant
Toecap: steel or none
Size: 36– 47
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ERGON SANDAL S1
EN 345
Upper: leather
Lining: absorbing abilities TNT
Footbed: mobility,
antistatic
Sole: PU/PU
Toecap: metallic
Size: 36-48

BASIC LOW S1 /01
EN 347
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Горен дел: лицева кожа
Постава: антиалергична,
ја апсорбира потта
Влошка: подвижна,
ја апсорбира влагата
Kaпа: метална
Ѓон: PU/PU, антистатичен

Upper: leather
Lining: high absorbing abilities
Footbed: mobility, antistatic
Тoecap: metallic
Sole: PU/PU
Size: 36-48

Величини: 36-48

ATLETIC LOW S1

EN 345
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Горен дел: Природна
велур кожа и текстил
Постава: текстил,
антиалергична,
ја апсорбира потта
Влошка: подвижна,
ја апсорбира влагата
Ѓон: PU/PU, антистатичен
Капа: метална
Величини: 36-48

Upper: highest quality, water
repellent leathe and textile
Lining: ultra breathable and wear
resistant, Meryl® Actisystem lining
Footbed: mobility, cold insulating
Sole: top Trekking PU/TPU
Midsole: semi-stiff nylon
Size: 36-48

ASTEX JOGGER J03 S3 ESD

EN 345
E

Горен дел: Водоотпорна
дишечка MAX-MICROTEC и
шпалт кожа.
Постава: OnSteam®
ексклузивно дишечка,
отпорна на абразија
Влошка: aнатомска со
дополнителна амортизација
во петата
Капа: метална отпорна на удар
од 200Ј
Ѓон: PU/RPU специјален ѓон
против лизгање, отпорен на
масла и бензини
Плоча: MAX-flex неметална,
керамички прекриени влакна,
високо флексибилна
Величини: 36-47

Upper: Nubuk / MAX-MICROTEC
Lining: OnSteam® exclusive,
breathable technical leather,
abrasion resistant
Insole: anatomic with additional
damping
Sole: PU/RPU, extreme anti-slip,
damping elements in heel area,
oil and petrol resistant
Toecap: Metallic 200J
Midsole: MAX-flex non-metallic,
highly flexible, penetration resisting midsole out of multilayer
ceramic coated fibres
Size: 36 – 47

TEO MAN

Комфорни чевли од лицева телешка
кожа
Постава: природна кожа,
антиалергична,
ја апсорбира потта.
Ѓон: маслоотпорен и киселоотпорен
ѓон против лизгање од термална гума
(термо каучук).
Величини: 38 – 46

EN 344

Upper suede leather and
textile
Lining: textile, absorbing
abilities
Footbed: mobility, antistatic
Sole: PU/PU
Toecap: metallic
Size: 36-48
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Горен дел: високо квалитетна,
водоодбивна кожа и текстил.
Постава: Meryl® Actisystem
ултра дишечка и издржлива
постава
Влошка: подвижна, ја
апсорбира влагата
Подлошка: полу крут најлон
Ѓон: Top Trekking PU/TPU
Величини: 36-48

ЗАШТИТНИ
ЧЕВЛИ

EN 347

Горен дел: природна
лицева кожа
Постава: анти алергична,
ја апсорбира потта TNT
Влошка: подвижна, ја
апсорбира влагата
Ѓон: PU/PU, антистатично
Капа: метална
Величини: 36-48

EN 344

MIURA 02 SRC

Comfortable men’s low shoes
made of genuine cow leather
Lining: natural leather, moisture absorbent, anti-allergic.
Sole: oil and acid resistant
anti-slip sole, made of thermal
rubber.
Size: 38 – 46

TEO WOMAN

Комфорни чевли од лицева телешка
кожа
Постава: природна кожа,
антиалергична, ја апсорбира потта.
Ѓон: маслоотпорен и киселоотпорен
ѓон против лизгање од термална гума
(термо каучук).
Величини: 34 – 42

Comfortable men’s low shoes
made of genuine cow leather
Lining: natural leather, moisture absorbent, anti-allergic.
Sole: oil and acid resistant
anti-slip sole, made of thermal
rubber.
Size: 34 – 42

YORK S3
EN 345
Горен дел: Водоотпорна
природна кожа со
рефлективни елементи.
Постава: Текстилна, ја
апсорбира влагата
Влошка: Подвижна,
антистатична,
ја апсорбира влагата
Ѓон: ПУ/ПУ против лизгавост
Капа: неметално
Плоча: неметална
Величини: 35 – 49

Upper: Water repellеnt
leather with Hi-Vis elements
Lining: Textile, it absorbs
the moisture, abrasion
resistant
Insole: Removable,
anatomic, absorbing,
antistatic
Sole: PU/PU anti-slip
Toecap: non metallic
Midsole: non metallic
Size: 35 – 49
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SAFETY SHOES

HIGH

JOGGER J04 S3 /01
EN 345
Горен дел: Водоотпорна природна
шпалт кожа
Постава: OnSteam® дишечка кожа,
максимална удобност, отпорни на
абразија
Влошка: Aнатомска со амортизер за
удар во петата
Ѓон: PU/RPU, Нелизгачки
Капа: Метална
Плоча: Кевлар
Величини: 36 – 47

Upper: Water resistant nubuck
Lining: OnSteam® exclusive and outstanding breathable technical leather, maximum comfort through climate regulation,
extremely abrasion resistant
Insole: anatomic with additional damping
Outsole: PU/RPU, extreme anti-slip outer
sole out of RPU
Toe cap: Stainless steel
Size: 36 – 47

DIADORA RUN HI S3 SRC

S
A
H
E

EN 345

Горен дел: Водоотпорна природна шпалт
кожа
Постава: антиалергична, ја апсорбира потта
Влошка: EVA подвижна, анатомска, ја
апсорбира влагата
Ѓон: PU/PU, антистатичен, маслоотпорен
Капа: Метално
Плоча: неметална K-sole
Величини: 35 – 48

Upper: Water resistant, dual color natural
nubuck.
Lining: Antiallergic, moisture absorbent.
Insole: EVA removable, anatomical, moisture absorbent.
Outsole: PU/PU, anti static, oil resistant.
Toe cap: metal
Midsole: неметална K-sole
Size: 35 – 48

DIADORA HI COMFORT S3-SRC-ESD
EN 345

Горен дел: Silk шпалт кожа
Постава: Аir Mesh постава, обезбедува
оптимално дишење благодарение
на активните јаглероди и
антибактериски својства
Влошка: подвижна, отпорна на
перфорација BREATHABLE K-Sole.
Ѓон: Ѓон од полиуретанска пена,
компактна и издржлива со
технологија NET BREATHING SYSTEM.
Kaпа: Композитна
Величини: 35 - 48

T

S3 Nubuck Silk high shoe, composite toe cap width 11, 200J,
penetration resistant BREATHABLE
K-Sole, Air Mesh lining, removable
thermoformed ergonomic insole
guaranteeing optimum breathability thanks to activated carbons and
antibacterial properties.
Sole: PU foam midsole. Compact
abrasion resistant PU sole with NET
BREATHING SYSTEM technology.
Sizes: 35 - 48

DIADORA CONTIN ENTAL II S3

EN 345

Горен дел: Водоотпорна двобојна природна
шпалт кожа
Постава: антиалергична, ја апсорбира потта
Влошка: EVA подвижна, анатомска, ја
апсорбира влагата
Ѓон: PU/PU, антистатичен, маслоотпорен
Капа: метална
Плоча: неметална K-sole
Величини: 35 – 48
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Upper: Dual color, water resistant nubuck.
Lining: Antiallergic, with moisture absorption
properties.
Insole: EVA removable, anatomical , moisture absorbing.
Sole: Polyurethane, oil resistant, antistatic
Toe cap: metal
Midsole: non metallic K-sole
Sizes: 35 – 48

EN345

PUMA INDY S3 HRO SRC

Горен дел: Полирана природна кожа
Постава: Активно дишечка микро-канален систем
Влошка: evercushion® plus- комбинација од
полиуретан и PORON®. Материјалот PORON ®
обезбедува долготрајна удобност и отпорност.
Ѓон: Гумен, MOTO со iCELL, 300° С отпорност на
топлина
iCELL – Отпорната клеточна структура на iCELL
елементот ја подобрува мекоста, стабилноста и
комфортот.
Капа: Композитна капа
Плоча: Флексибилна FAP ®
Величини: 39-47

Upper: Smooth leather
Lining: Breathable micro-channel system.
Insole: evercomfort – several perforations in the hydrophobic, anti-bacterial fabric assure greater breathability
and comfort, with a cushioning pad in the heel area.
Sole: SCUFF CAPS rubber with EVER.FLEX decoupling
point, 300 °C heat resistance.
iCELL: The hard-wearing honeycomb structure of the
iCELL element improves the cushioning while enhancing
the shoe´s stability, guidance and comfort.
Toe cap: Composite
Midsole: flexible midsole FAP ®
Sizes: 39-47
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ЗАШТИТНИ
ЧЕВЛИ
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PUMA DAYTONA MID S3 HRO SRC

Горен дел: Полирана природна кожа
Постава: Активно дишечка микро-канален систем
Влошка: evercushion® plus- комбинација од полиуретан
и PORON®. Материјалот PORON ® обезбедува
долготрајна удобност и отпорност.
Ѓон: Гумен, MOTO со iCELL, 300° С отпорност на топлина
iCELL – Отпорната клеточна структура на iCELL
Капа: Композитна капа
Плоча: Флексибилна FAP ®
Величини: 37-47

EN 345

PUMA BORNEO S3 HRO SRC

Горен дел: Полирана природна кожа
Постава: Активно дишечка микро-канален систем
Влошка: evercomfort - Перфорирана и
хидрофорбирана антибактериска ткаенина што
помага во дишењето и комфортот и апсорбира
енергија во петата
Ѓон: Гумен, SCUFF CAPS со EVER.FLEX, 300° С
отпорност на топлина
Капа: Композитна капа
Плоча: Флексибилна FAP ®
Величини: 39-47

EN 345

Upper: Smooth leather
Lining: Micro-channel system, allowing for better
breathability and moisture absorption.
Insole: evercushion®plus - a combination of low
density cellular Polyurethane and PORON the heel
and ball of the foot providing superior cushioning and
shock absorption.
Sole: MOTO Rubber with iCELL, . 300° C heat resistance.
Toe cap : Composite
Midsole: flexible midsole FAP ®
Sizes: 37-47

Lining: Breathable micro-channel system
Insole: evercushion® plus - a combination of low density
cellular Polyurethane and PORON®. PORON® ensures
long-lasting comfort with great abrasion resistance,
withstanding even the toughest of daily wear.
Sole: SCUFF CAPS with EVER.FLEX heat resistance.
Toe cap: Composite
Midsole: flexible midsole FAP ®
Sizes: 39-47

PUMA CHALLENGER S3 CU SRC

Горен дел: Полирана природна кожа
Постава: Thinsulate ® топла постава
Влошка: evercushion® pro- што овозможува оптимална
мекост, перфорирана со високо квалитетна ткаенина
за подобро дишење и удобност.
Ѓон: Термопластичен полиуретан REBOUND 3.0 со
Advanced CELL систем
Advanced CELL: Противлизгачки ѓон со одлична мекост,
овозможува оптимална заштита во зглобовите и ја
подобрува стабилноста
Капа: метална
Плоча: флексибилна FAP ® плоча
Величини: 39-47

Upper: smooth full leather
Lining: Thinsulate® warm lining
Footbed: evercushion® pro
Sole: TPU sole REBOUND 3.0 with advanced
CELL. Slip resistant inlay for excellend cushioning and grip on dry and wet grounds, assured
optimal protection of joints and maximised
stability of foot.
Toe cap: steel cap
Midsole: flexible FAP® midsole
Sizes: 39 – 47
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MOSCOW S3 SRC
MONVISO 02 SRC
Upper: water repellent leather
Lining: breathable textile, it absorbs and
releases moisture, abrasion resistant
Footbed: full SOFT-BED,
made of extremely soft PU, anatomic,
removable, antistatic, covered with cloth
Sole: EXTREME PU/TPU
Toecap: non metallic TOP RETURN
Midsole: non metallic APT Plate
Size: 39-47

S
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EN 345

RUHR S3 SRC

Upper: water repellent printed leather
Lining: SANY-DRY® breathable, antibacterial, it absorbs and releases moisture,
abrasion resistant
Footbed: AIR footbed, made of EVA and
fabric, anatomic, holed, antistatic.
It guarantees high stability thanks to its
different thicknesses in the plantar area
Sole: dual density PU
Toecap: non metallic TOP RETURN
Midsole: non metallic APT Plate
Sizes: 39-47

Горен дел: водоодбивна лицева кожа
Постава: SANY-DRY® дишечка,
антибактериска, ја впива и ослободува
влагата, отпорна на абразија
Влошка: AIR / EVA, анатомска,
перфорирана, антистатична, различна
дебелина во плантарната област
Ѓон: PU/PU
Капа: неметална TOP RETURN
Плоча: неметална ART PLATE
Величини: 39-47

EN 347

T

Горен дел: Водоодбивна лицева
кожа и CORDURA®
Постава: CAMBRELLE® , 100 %
полиамид, дишечка, ја апсорбира
влагата, отпорна на абразија
Влошка: SOFT-BED од изклучително
мек полиуретан, анатомска,
подвижна, прекриена со текстил
0
Ѓон: PU/Nitrile, отпорен на +300 С
(до 1 мин. контакт)
Величини: 39-47

EN 347
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SECURITY O2 FO HRO SRC

Upper: water repellent grain leather and
CORDURA®
Lining: CAMBRELLE® 100% polyamide,
breathable, absorbing and releasing
moisture, abrasion resistant
Footbed: full SOFT-BED, made of
extremely soft PU, anatomic, removable,
antistatic, covered with cloth
Sole: PU/Nitrile resistant to +300 °C
(1 minute contact)
Size: 39-47

ARTIDE 02

Горен дел: Водоотпорен нубук и текстил
Постава: SANY-DRY, 100% полиамид,
дишечки, отпорна на триење и кинење
Влошка: целосна FELTEC, подвижна,
антистатична, ја апсорбира влагата
Ѓон: PU/PU, антистатичен
Величини: 39-47

Upper: water repellent nubuck
and breathable textile
Lining: SANY-DRY® breathable,
it absorbs and releases moisture, abrasion resistant
Footbed: full piece, removable,
antistatic
Sole: PU/PU
Size: 39-47

EN 347

M
I
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Горен дел: Високо квалитетна
кожа и текстил
Постава: ултра - дишечка и
отпорна на абразија Meryl®
Actisystem постава
Влошка: подвижна, ја
апсорбира влагата
Ѓон: Top Trekking PU/TPU
Величини: 38-48

ЗАШТИТНИ
ЧЕВЛИ

Горен дел: Водоотпорен велур и дишечки
текстил
Постава: 100% полиамид, дишечки,
Отпорна на триење и кинење
Влошла: SOFT-BED подвижна, анатомска,
антистатична, ja апсорбира влагата
Ѓон: PU/TPU extreme
Капа: неметална TOP RETURN
Плоча: неметална APT Plate
Величини: 39-47

Upper: highest quality leather and
textile
Lining: ultra breathable and wear
resistant, Meryl® Actisystem lining
Footbed: mobility, cold insulating
Sole: Top Trekking PU/TPU
Size: 38-48

CLASSIC ANKLE S3

EN 345

Горен дел: Водоотпорна природна кожа
Постава: антиалергична, ја апсорбира
потта ABSORBER®
Влошка: Bakterbril® подвижна, ја
апсорбира влагата
Ѓон: PU/TPU, антистатичен
Капа: неметално, композитно
Плоча: неметална
Величини: 36-47

EN 345

SARDEGNA S3 SRC

Горен дел: Водоотпорна природна
кожа, со елементи со висока видливост,
можност за брзо одврзување.
Постава: дишечка, абразивно отпорна
Влошка: анатомска дишечка влошка
Капа: композитна 200J
Плоча: текстилна, неметална
Ѓон: нелизгачки, антистатичен и
отпорен P.U. 2D
Величини: 35–48

EN 345

Upper: water repellent leather
Lining: high absorbing abilities ABSORBER®
Footbed: Bakterbril® mobility, antistatic
Sole: PU/TPU
Toecap: composite, non metallic
Midsole: non metallic
Size: 36-47

Upper: Half boot in waterproof
leather, with high visibility inserts,
Quick release
Lining: air tunnel textile lining material
Footbed: anatomic, breathable footbed
Toecap: composit 200J
Midsole: textile
Sole: Antislip, antistatic and hard wearing P.U. 2 D
Size: 35–48

STRONG ANKLE S3PP

Горен дел: Водоотпорна лицева кожа
Постава: антиалергична, ја апсорбира
потта Sanitized®
Влошка: подвижна, ја апсорбира влагата
Ѓон: PU/PU, антистатичен
Капа: метална
Плоча: метална
Величини: 36-48

Upper: water repellent leather
Lining: high absorbing abilities
Sanitized®
Footbed: mobility, antistatic
Sole: PU/PU
Toecap: metallic
Midsole: metallic
Size: 36-48
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AMBLER ANKLE S3
EN 345

Горен дел: хидрофобирана шпалт
кожа, појачана во областа на петата
Постава: текстилна, дишечка
Влошка: анатомска, подвижна
Ѓон: EVA/ нелизгачка гума
Капа: композитно
Плоча: Kevlar
Величини: 38-47

Upper: absorbance nubuck
externally reinforced in the
heel
Lining: textile, breathable
Footbed: anatomical,
mobility
Sole: EVA/ Rubber, antislip
Toecap: composite
Midsole: Kevlar
Size: 38-47

S
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EN 345

BICAP S3 /01

Горен дел: природна кожа
Постава: дишечка, антиалергична,
ја апсорбира потта
Влошка: BICAP, подвижна,
подвижна, ја апсорбира влагата.
Ѓон: L - PU со двојна густина,
антистатичен
Капа: Композитна ITSAFE, или без
капа
Плоча: Неметална FLEX TEXTILE
PLATE
Величини: 35-47

T

EN 345

Upper: leather
Lining: anti alergic, absorbing
abilities TNT
Footbed: mobility, antistatic
Sole: PU/PU
Toecap: metaliic and none
Size: 36-48

TPU CLASSIC ANKLE S3

Горен дел: Водоодбивна природна кожа
Постава: антиалергична, ја апсорбира
потта ABSORBER®
Влошка: Bakterbril® подвижна, ја
апсорбира влагата
Ѓон: TPU/PU, антистатичен
Капа: метална
Плоча: метална
Величини: 38-47
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Горен дел: водоодбивна природна кожа
Постава: антиалергична, термозштитна
WINTHERM®
Влошка: Bakterbril® подвижна, ја
апсорбира влагата
Ѓон: PU/TPU, антистатичен
Капа: Металнa
Плоча: Метална
Величини: 38-47

EN 345

Upper: water repellent leather
Lining: high absorbing abilities
WINTHERM®
Footbed: Bakterbril® mobility,
antistatic
Sole: PU/TPU
Toecap: metallic
Midsole: metallic
Size: 38-47

STRONG WINTER S3

Горен дел: водоодбивна природна кожа
Постава: микрофибер, студо заштитна
Влошка: ја аспробира влагата
Ѓон: PU/PU, антистатичен
Капа: метална
Плоча: метална
Величини: 36-48

Upper: water repellent leather
Lining: microfibre, cold insulating
Footbed: mobility, antistatic
Sole: PU/PU
Toecap: metallic
Midsole: metallic
Size: 36-48

SARAGOSA ANKLE S1 /01

Горен дел: природна кожа
Постава: антиалергична, ја
апсорбира потта TNT
Влошка: подвижна, ја
апсорбира влагата
Ѓон: PU/PU, антистатичен
Капа: метално и без капа
Величини: 36-48

EN 345

Upper: printed leather
Lining: breathable, anti alergic
Footbed: BICAP absorbing abilities
Sole: L – PU double density, antistatic
Toecap: composite ITSAFE and none
Midsole: non-metallic FLEX TEXTILE
PLATE Zero Perforation System
Size: 35-47

TPU CLASSIC WINTER S3 SRC
ЗАШТИТНИ
ЧЕВЛИ

EN 345

Upper: water repellent leather
Lining: high absorbing abilities ABSORBER®
Footbed: Bakterbril® mobility, antistatic
Sole: TPU/PU
Toecap: metallic
Midsole: metallic
Size: 38-47

EN 347

SPIDER 02 SRC

Горен дел: водоотпорна природна
лицева кожа и Cordura
Постава: антиалергична постава и
водозаштитна мембрана
Влошка: подвижна, ја абсорбира влагата
Ѓон: PU/PU, антистатичен, нелизгачки
Величини: 38-47

Upper: grain leather and Cordura,
water repellent
Lining: high absorbing abilities and
waterproof membrane
Footbed: mobility, antistatic
Sole: PU/PU, antistatic, slip resistant
Size: 38-47
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EN 345

Горен дел: Природна водоотпорна кожа
Постава: Дишечка, антиалергична, ја
апсорбира потта
Влошка: подвижна, антистатична
Капа: Метална или без капа
Плоча: Метална
Ѓон: PU/PU антистатичен
Величини: 36-48

ÇÀØÒÈÒÍÈ ×ÅÂËÈ

SAFETY SHOES

ÑÀÍÈÒÀÐÍÈ

SANITARY

Upper: black dollar grain leather
Lining: breathable, anti alergic
Insole: antistatic and removable
Toecap: steel or none
Midsole: steel
Sole: PU/PU antistatic
Size: 36-48

ARIZONA ANKLE S1P/ S1 /01

S
A
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E
EN 347

Горен дел: шпалт кожа и текстил
Постава: текстил, антиалергична,
ја апсорбира потта
Влошка: подвижна, ја апсорбира влагата
Капа: Метална или без капа
Плоча: Метална
Ѓон: PU/PU, антистатичен
Величини: 36-48

Upper: nubuck and textile
Lining: textile, absorbing abilities
Footbed: mobility, antistatic
Toecap: Metallic оr none
Midsole: Metallic
Sole: PU/PU, antistatic
Size: 36-48

DAKOTA ANKLE S1P /S1 /01

EN 345

ASTEX J03 S1 /01

M
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Горен дел: Водоотпорна
дишечка MAX-MICROTEC кожа.
Постава: дишечка 3B
функционална постава
Влошка: aнатомска со
дополнителна амортизација
во петата
Капа: метална или без капа
Ѓон: PU/RPU специјален ѓон
против лизгање, отпорен на
масла и бензини
Величини: 36-42

EN 345

Upper: MAX-MICROTEC white,
breathable, water resistant
Lining: especially breathable
3B functional lining
Insole: anatomic with additional damping Sole:PU/RPU,
extreme anti-slip outer sole
out of RPU, damping elements
in heel area, oil and petrol
resistant
Toecap: metallic or none
Size: 36 – 42

SANITARY LOW S1

Горен дел: микрофибер
Постава: антибактериска, антиалергична,
ја апсорбира потта SANITIZED
Влошка: подвижна, ја апсорбира влагата
Ѓон: PU, антистатичен
Капа: метално
Величини: 36-47

EN 345

ЗАШТИТНИ
ЧЕВЛИ

ASTEX K S3 & 01

Upper: microfiber
Lining: antibacterial, high absorbing
abilities SANITIZED
Footbed: mobility, antistatic
Sole: PU
Toecap: metallic
Size: 36-47

SANITARY SANDAL S1

EN 345

Горен дел: шпалт кожа и текстил
Постава: текстил, антиалергична,
ја апсорбира потта
Влошка: подвижна, ја апсорбира влагата
Капа: Метална или без капа
Плоча: Метална
Ѓон: PU/PU, антистатичен
Величини: 36-48

T

ATLETIC ANKLE K57 S1/ 01

Горен дел: Mикрофибер- здрав и лесен
за носење, одбивен на вода и маснотии.
Погоден за перење во машина.
Постава: антибактерска, антиалергична,
ја апсорбира потта SANITIZED
Влошка: подвижна, ја апсорбира влагата
Ѓон: PU, антистатично
Капа: метална
Величини: 36-47

EN 345

Upper: Мicrofiber upper, robust,
easy- care microfiber material with
excellent water- and dirt- repelling
properties, machine washable.
Lining: antibacterial, high absorbing
abilities SANITIZED
Footbed: mobility, antistatic
Sole: PU
Toecap: metallic
Size: 36-47

SANITARY ANKLE S1 SRC

EN 347

Горен дел: шпалт кожа и текстил
Постава: текстил, антиалергична,
ја апсорбира потта
Влошка: подвижна, ја апсорбира влагата
Капа: Метална или без капа
Ѓон: PU/PU, антистатичен
Величини: 36-47

106

Upper: nubuck and textile
Lining: textile, absorbing abilities
Footbed: mobility, antistatic
Toecap: Metallic or none
Midsole: Metallic
Sole: PU/PU, antistatic
Size: 36-48

Upper: nubuck and textile
Lining: textile, absorbing abilities
Footbed: mobility, antistatic
Тoecap: Metallic or none
Sole: PU/PU, antistatic
Size: 36-47

Горен дел: Mикрофибер- здрав и лесен
за носење, одбивен на вода и маснотии.
Погоден за перење во машина.
Постава: антибактерска, антиалергична,
ја апсорбира потта SANITIZED
Влошка: подвижна, ја апсорбира
влагата
Ѓон: PU, антистатичен
Капа: метална
Величини: 36-47

Upper: Мicrofiber upper, robust,
easy- care microfiber material with
excellent water- and dirt- repelling
properties, machine washable.
Lining: antibacterial, high absorbing
abilities SANITIZED
Footbed: mobility, antistatic
Sole: PU
Toecap: metallic
Size: 36-47
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SOLMED 70/71
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EN 344

GF LADY / MAN
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Горен дел: природна кожа
прекриена со полиуретан
Влошка: природна кожа
Ѓон:
Ѓо
Ѓон
о : PU
U
Величини
В
Вел
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EN 344

T

LEON LADY / MAN

Кломпа од природна кожа и полиуретански ѓон.
Горен дел: природна кожа, перфорирана
Влошка: неподвижна, природна кожа
Ѓон: PU
Величини Машки: 41-46
Величини Женски: 36-41
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Men’s leather clogs with polyurethane sole.
Upper: Leather, perforated.
Insole: non-removable, leather
Sole: PU
Size Mеn: 41-46
Size Womеn: 36-41

Upper: leather, covered PU
Footbed: leather
Sole: PU
Size Men: 40-46
Women Women: 35-41

EN 13832-1

Professional surgical clogs with anatomical,
antistatic, anti-slip sole. The clogs can withstand disinfection and sterilization up to a
temperature of 135 °C and have no openings.
Sizes: 36-46

SOLMED 70

Професионални хируршки кломпи со
анатомски, антистатичен, нелизгачки ѓон.
Кломпата е издржлива на дезинфекција и
стерилизација до 135 °C и се перфорирани.
Величини: 36-46

EN 344

ЗАШТИТНИ
ЧЕВЛИ

EN 13832-1

Professional surgical clogs with anatomical, antistatic, anti-slip sole. The clogs can
withstand disinfection and sterilization
up to a temperature of 135 °C and have
several openings.
Sizes: 36-46

GF C LADY / MAN

Горен дел: природна кожа,
прекриена со полиуретан
Влошка: природна кожа
Ѓон: PU
Величини Машки: 40-46
Величини Женски: 35-41
Upper: leather, covered PU
Footbed: leather
Sole: PU
Size Men: 40-46
Size Women: 35-41
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TYPHOON S5 SRC
EN 345

BEN S5

EN 345

Чизми од нитрил/PVC, антистатичен
ѓон, отпорни на вода и кал, отпорни
на растителни и животински масти.
Висина 38см, со метална капа и
плоча за кат. S5
Величини: 37-48
Top-boots with steel toe cap and midsole for S5, protection against water,
dirt, compression and punctures,
antistatic sole, 38cm
Size: 37-48

110

T

BEN S4

Горен дел: исклучително здрав и
флексибилен PVC ERGO-NITRILE, рефлективна
лента на задниот дел.
Постава: издржлива и нелизгава ткаенина од
полиестер.
Влошка: подвижна, издржлива, ја впива и
ослободува влагата
Ѓон: PVC ERGO-NITRILE, 8 мм шелни, отпорни
на минерални масла и јаглеводороди
Капа: метална
Влошка: метална
Величини: 36-47

EN 345

BEN S4

EN 345

Чизми од нитрил/PVC, антистатичен
ѓон, отпорни на вода и кал, отпорни на
растителни и животински масти.
Висина 38см, со метална капа кат. S4
Величини: 36-48

Чизми од нитрил/PVC, антистатичен
ѓон, отпорни на вода и кал, отпорни на
растителни и животински масти.
Висина 38 cм, со метална капа за кат. S4
Величини: 36-48

Top-boots with steel toe cap for cat. S4,
protection against water, dirt, compression and punctures, antistatic sole, 38cm
Size: 36-48

Top-boots with steel toe cap for cat. S4,
protection against water, dirt, compression
and punctures, antistatic sole, 38 cm
Size: 36-48

Upper: PVC ERGO-NITRIL, sturdy, flexible.
Reflex insert for long-distance visibility
Lining: abrasion and slip resistant polyester
fabric
Footbed: full piece, removable, it absorbs
and releases moisture, with textile covering
Sole: PVC ERGO-NITRIL; 8 mm cleats; resistant to mineral oils and to hydrocarbons
Toecap: steel
Midsole: steel
Sizes: 36-47

DUNLOP
PROTOMASTOR S5 SRA

ЗАШТИТНИ
ЧЕВЛИ

M
I
T

SAFEST BLUE S5 CI SRC
EN 345

EN 345

Двобојна маслоотпорна чизма нуди целосна заштита
од остри предмети и повреди.
Материјал: PVC
Постава: бел полиестер
Ѓон: Маслоотпорен, ја апсорбира енергијата,
антистатичен, нелизгачки
Капа: метално
Плоча: метална
Величини: 37-47

Two color oil resistant boots offering full protection
from sharp objects
Material: PVC
Lining: white polyester
Sole: Oil-resistant, energy absorbing, antistatic, anti-slip
Toecap: steel
Midsole: steel
Sizes: 37-47

Горен дел: студоотпорен PU до - 25°C
Постава: полиестер
Влошка: METATARSAL SUPPORT произведена од
полиуретан, антистатична, анатомска, подвижна,
прекриена со ткаенина, шок апсорбер,
термоизолирачка, максимален комфорт.
Ѓон: PU , до -25°C
Капа: неметална TOP RETURN
Плоча: нематална APT Plate
Величини: 38-48
Upper: cold defender PU resistant to -25°C
Lining: poliester
Footbed: METATARSAL SUPPORT, made of soft PU,
full piece, antistatic, anatomic, removable, covered
with cloth; it guarantees maximum comfort and
shock absorption. Cold and heat insulation
Toecap: non metallic APT Plate
Midsole: non metallic TOP RETURN COMODA
ULTIMATE
Insole: Lined leather, anatomical
Sizes: 38-48
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static
sta
tati
ttic
ic
i , sspecial
pecial
pe
pec
iaal antis
SIZE:
SIZ
IZE:
IZ
E: 36-47
36-47
367

Top
p bo
boots
ots from
from PVC
PVC,
V , protection
against
agains
aga
instt water,
ins
wate
aterr,r,
dirt,
dir
di
t, sli
sslipping
sl
lippi
p ng and
pp
ppi
d min
mi
minimal
in
mechanical
mechanica
mec
icall risk
rrisks,
iskks,
s, 38
3 cm.
SIZE:
SIZE
SIZ
SI
E: 3636-48
36
48
48

S
A
H
E

M
I
T
BULLY BLACK

DUNLOP PRICEMASTOR
PRICEMASTO
Чизми од PVС со длабок крампон,
висина 38 см, водозаштитни
Величини: 35-47
Top boots from PVC, protection
against water, dirt, slipping and
minimal mechanical risks, 38 cm.
Size: 35-47

DUNLOP
PRICEMASTOR

ROCKY BLACK

EN 344

EN 344

ЗАШТИТНИ
ЧЕВЛИ

EN 344
EN 344

Чизми од PVС со длабок крампон,
висина 38 см, водозаштитни
Величини: 36-48

Чизми од PVС со длабок крампон,
висина 28 см, водозаштитни
Величини: 36-48

Top boots from PVC, protection
against water, dirt, slipping and
minimal mechanical risks, 38 cm.
Size: 36-48

Top boots from PVC, protection
against water, dirt, slipping and
minimal mechanical risks, 28cm.
Size: 36-48

EN 344

EN 344

T

DUNLOP BICOLOUR
EN 344
Двобојна
Дв
в
маслоотпорна и
студоизолирачка
ниска чизма,
сту
т
погодна за хемиска индустрија и
по
индустрија со храна.
ин
Материјал:PVC
М
Ма
а
Постава: бел полиестер
По
Величини:
Ве
ели
ел
е
личини: 35-46
3 -46
35
4
46
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Двобојна маслоотпорна чизма погодна
за индустрија со храна
Величини: 35-46
Dual color, oil resistant boots, suitable for
the food industry.
Material:PVC
Lining: white polyester
Sizes: 35-46

Dual color, oil- and cold resistant
overshoe, suitable for the chemical and food industry.
Material:PVC
Lining: white polyester
Sizes: 35-46

BULLY GREEN

EN 344

NEW BULLY GREEN
EN 344

ROCKY GREEN
EN 344

Чизми од PVС со длабок крампон,
висина 38 см, водозаштитни
Величини: 36-48

Чизми од PVС со длабок крампон,
висина 38 см, водозаштитни
Величини: 39-48

Чизми од PVС со длабок крампон,
висина 28 см, водозаштитни
Величии: 36-48

Top boots from PVC, protection against
water, dirt, slipping and minimal mechanical risks, 38 cm.
Size: 36-48

Top boots from PVC, protection against
water, dirt, slipping and minimal mechanical risks, 38 cm.
Size: 39-48

Top boots from PVC, protection against
water, dirt, slipping and minimal mechanical risks, 28cm.
SIZE: 36-48
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PINTADO

EN 344

Високи термоизолирачки чизми,
горен дел од текстил/ полиестер,
подвижна постава 30см.
Величини: 40-47
High, thermoinsulated boots,
textile/plastic upper,
removable insert, 30cm
Size: 40-47

Fishing bib pants,
made of PVC
Size: 40-47

High fishing boots,
made of PVC
Size: 40-47

S
A
H
E

EN 344

TThermal
The
herma
rm
rma
m l insulated
ma
iinsu
nsulat
nsu
ns
lat
ated
e top boots from PVC
ed
PVC,
VC,,
protection
pro
rotec
tectio
tion
tio
n against
ag
gai
aiinst
in
nst
st water, dirt, weather
atthe
her
her
in uence
infl
ue
ence
nc an
aand
nd
dm
minimal
in
n
mechanical
al ris
ri
risks
ks
Size:
Siz
ze:
e: 3
36
3636-48
6-48
6
4

T

EN 347

Waterproof PVC boots, 32 cm in
height, deep cleated outsole.
Size: 37-47
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СПЕЦИJАЛНИ АКСЕСОАРИ

EN 344

Високи рибарски чизми,
изработени од PVC
Величини: 40-47

Tермоизолирачки
Tермои
Tе
Tер
мои
оизолира
золира
зол
р ч
чкк чизми од PVС
С со
со
аакрилна
акр
кр
крилн
и наа постава,
илн
пост
по
остава
сттава
авва,, водозаштитни,, со
о
длабок
дла
лабок
ла
бокк кр
бок
крамп
крампон,
амп
ам
амп
пон,
он висина 38 см
Величини:
Ве
Вел
е ичи
чи
ини
н 36-48
ни:
36-48
36
48

Чизми од PVC водозаштитни со
висина 32 см. и длабок крампон.
Величини: 37-47

FISH

Рибарски високи панталони,
изработени од PVC
Величини: 40-47

BOOTS WINTER
ER

PINGUIN

EN 344

M
I
T

TIGER - GRIP EASY GRIP FO SRC
Нелизгачки заштитни навлаки,
изработени од гума за мрсни,
водени и лизгачки површини со
Tiger-grip® ѓон, погодни за носење
со сите видови на чевли.
S: 34-36
M: 37-40
L: 41-44
XL: 45-48

TIGER- GRIP VISITOR FO SRC
EN 347

EN 347
Antislip overshoes made from
rubber for greasy wet and slipping
surfaces with Tiger-grip® sole.
Can be adapted to all kinds of
footware.
S: 34-38
3
M: 39-43
L: 44-50
8
XL: 45-48

ЗАШТИТНИ
ЧЕВЛИ

RATRACK

Заштитни навлаки за посетители
изработени од гума со алуминска
- титаниумска заштитна капа,
големина означена со бои, се
регулира со ремче со лепенки,
нелизгачки Tiger-grip® ѓон.
S: 34-38 Сина
M 39
M:
3
39-43
43 Црвена
Црв
L: 44
4444-50
50 Зеле
Зелена

Safety cap overshoe made from
rubber / aluminium-titanium toe
cap. Velcro adjustable strap, colorcoded sizes and antislip Tiger-grip®
sole.
S: 34-38 Blue
M: 39-43 Red
L: 44-50 Green
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Материjал: PU пena + PU гел +
Poliyou пeна + текстил
Опис:
• Овозможуваат мекост и одлична
термоизолација.
• Ја намалуваат напнатоста во прстите
колената и кичмата.
• Гел подлогите овозможуваат
дополнително омекнување и ја
апсорбираат енергијата при одење.
• Дизајнот овозможува подобра
стабилност.
• Меката површина ја штити кожата и
ја подобрува удобноста.
• Poliyou пената е дишечка, ја
апсорбира влагата и мирисите со
помош на активниот јаглерод.

GS 120

GS 310

GS 110

GS 320

GS 160

GS 360

GS 350

GS 140

GS 340

Material: PU Foam+ PU Gel +
Poliyou Foam + Fabric
Description:
• PU gel material provides cushioning and
excellent thermal insulation.
• Soft PU foam reduces the burden on toes,
knees, and waist.
• Gel inserts provide additional cushioning
and shock absorption.
• Arch contour gives support and stability.
• Fabric natural softness protects the skin
and provides additional comfort.
• Poliyou is breathable, absorbs moisture
and odor with natural active carbon.
• Ideal for athletics, walking and hiking

PERFORMANCE

S
A
H
E

Материјал: EVA+ Poliyou пена + Poron + Гел
подлога
Опис:
• Меката подлога ја апсорбира влагата и
мирисите и ги чува стапалата суви.
• Обезбедува мекост и апсорбирање при
одење.
• Poliyou пената е дишечка ја апсорбира
влагата и мирисите со помош на активен
јаглерод.
• Гел подлогата дополнително ја заштитува
петата.
• Идеална за спорт, шетање и работа.

Material: EVA + Poliyou Foam + Poron +
Fabric + Gel insert on heel
Description:
• Fabric natural softness protects the skin
and provides additional comfort.
• Provides superior cushions and shock
absorption for the entire foot.
• Poliyou is breathable, absorbs moisture
and odor with natural active carbon.
• Gel insert provides extra protection and
shock absorption to the heel area.
• Ideal for athletics, walking, and hiking.

EXCLUSIVE

Материјал: PU гел +TPU прекривка + текстил
Опис:
•Меката подлога ја апсорбира влагата и
мирисите и ги чува стапалата суви.
• Ја намалува напнатоста во прстите,
колената и кичмата.
• Ја апсорбира енергијата при одење,
ја задржува топлината и обезбедува
долготраен комфорт
• Идеална за спорт, шетање и работа.

T

Material: TPE Gel + Fabric
Description:
• The top fabric absorbs moisture to
keep feet dry and reduces odor.
• Reduces stress on the knees, waist
and the lower body.
• Provides superior shock absorption
and long lasting comfort.

GS 330

M
I
T

DABIH

ULTRA

Материјал: TPE Гел + Текстил
Опис:
• Меката подлога ја апсорбира влагата и
мирисите и ги чува стапалата суви.
• а намалува напнатоста во прстите, колената и
кичмата.
• а апсорбира енергијата при одење, ја задржува
топлината и обезбедува долготраен комфорт
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Material: PU & TPU Gel + Foam +
Fabric
Description:
• The soft top cloth absorbs moisture
to keep feet dry and reduces odor.
• Soft PU foam reduces the burden
on toes, knees, and waist.
• Provides superior shock absorption,
heat-retainment and long lasting
comfort.
• Ideal for athletics, walking and
hiking.

GS 150

GS 130

Т И
АШТ
ЗАШТИТНИ
ЗА
З
ШТИТН
ЧЕВЛИ

ATHLETIC

WASSAT
T
DERBY
BY

оиззвед
ведени
е е
ед
ени
ни
Термо чорапи произведени
еттно предив
пре
редивво
од високо квалитетно
предиво
ам
мук
у 13
ук,
13%
%
Материјал: 86% памук,
стан
ст
тан
а
полиамид, 1% еластан
Величини: 39-46

Чорапи за работа во
о
интензивни услови..
Обезбедуваат максимален
имал
м ен
комфорт при екстремни
емн
мни услови,
мни
услов
ус
л и,
лов
и
одлична пропустливост
ивост
ив
о на
ост
влагата и термоизолација.
олац
лација
ј .
Појачан долен дел.
Материјал: 80% памук,
мук, 18%
полипропилен, 2% еластан
Величини: 39-46

Чорапи за работа при интензивни услови.
Создадени со помош на најмодерна
технологија содржат специјално
разработени фибри што овозможуваат
максимален комфорт при екстремни
услови, одлична пропустливост на влагата
и термоизолација. Еластичниот стегач го
чува чорапот од разместување при носење.
Појачани зони и вентилациски канали за
обезбедување удобност на стапалото при
екстремни услови.
Материјал: 60% памук, 30% полипропилен,
5% еластан
Величини: 39-46
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ÐÀÊÀÂÈÖÈ ÏÎÒÎÏÅÍÈ

GLOVES DIPPED

ÂÎ ËÀÒÅÊÑ

IN LATEX

Правилната величина на ракавицата се определува
со мерење на обиколката на шаката и должината
од зглобот до врвот на средниот прст, како што е
покажано на сликата.

vUsing simple example on this flyer you can even more
easily determine the right size of the glove. Adjusting your
hand to the picture you instantly see the size of your glove.

S
A
H
E

The right size of the glove is determined by measuring
girth of the fist and the lenght of the palmar side of
the hand, as shown on the pictures.

DIPPER

Материјал: плетено трико без
шевови, потопени во латекс,
еластична манжета
Величина: 10

M
I
T

BS TWITE ECO
Материјал: памучно трико,
потопено во латекс, дишечки
горен дел, еластична манжета
Величини: 10
Cotton gloves with elastic wrist,
half dipped in yellow natural
latex, anti slip surfacing palm
and fingers
Size: 10

Knitted gloves with elastic weave on the wrist,
semi dipped in high resistant natural latex,
anti slip surfacing palm and fingers
Size: 10

Број на ракавицата
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Обиколка на шаката

T

Т И
ЗАШТ
ЗАШТИТНИ
ЗА
ШТИТН
АКА
А ИЦИ
РАКАВИЦИ
РА
Р
КАВ

За полесно определување на точната величина може да
ја видите шемата долу. Поставете ја раката на шемата и
веднаш ќе го видите вашиот број.

2131

EN 420, 388

3141

EN 420, 388

SUPERGRIP
P
Материјал: плетено трико
рико
ри
икко
о
без шевови, потопени во
во
латекс, дишечки горен
н
дел, еластична манжета
та
та
Величини: 10
Seamless white nylon
itrrili
knit, grey microprous ni
nitril
ng
ger
erss
layered in palm and fingers
elastic wrist
Size: 10
EN 420, 388

2243

TOPGRIP
T
O
R
Мате
Материјал:
Ма
те
плетено
полиестерно
п
по
оли
л
трико
без
б
бе
ез шевови,
ш
потопени
во
о латекс,
ла
дишечки
горен
го
оре
рен дел
Величини:
Ве
ели
лич
9, 10
Gl
Glov
ove
e dipped in
Gloves,
latex, sstrong layer of
llatex
late
atexx in
in the palm
SSize:
Si
ize
ze:: 9, 10
3131
EN 420
420, 388
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BS TOPGRIP
Материјал: плетено
Ма
полиестерно безшевно
пол
но
трико
трико, потопени во латекс,
дишечки
ди
ише
шеч
ч горен дел
ел
Величини:
9, 10
В
Ве
ли
лич
ичи
чи

Gloves,
Glov
Gl
o es, weave dipped
in latex,
latex strong layer of
latex in the palm
Size: 10

S
A
H
E
3232

EN 420, 3388

3141

EN 420, 388

120

IN NITRILE

Матери
Материјал:
Мате
р ј плетено
безшевно
безш
бе
зш
зшев
шев
евн
н трико,
потопени во латекс,
потопен
по
еластична манжета.
еластич
Величина: 10
Величи

EN 420, 38
388

Cotton gloves with elastic wrist, half
dipped in green rubber, anti slip surfacing palm and fingers
Size: 10

ÂÎ ÍÈÒÐÈË

T

PALAVAN

BUTTERFLY

Материјал: Плетено полиамидно трико,
потопени во латексова микропореста
дишечка пена, еластична манжета.
Величини: 9, 10

Материјал: плетено полиамидно
трико, потопени во пена од латекс,
дишечки.
Величини: 8 - 10

Knitted gloves with elastic weave on the wrist,
semi dipped in high resistant natural latex,
anti slip surfacing palm and fingers
Size: 9, 10

13 Gauge nylon, foam latex, HV orange, black coating
Size: 8 - 10

3131

EN 420, 388

M
I
T

EN 420, 388

3131

ЗАШ
ЗАШТИТНИ
РАКАВИЦИ

REDWING
RED

3131

DIPPERO
RO

GLOVES DIPPED

SPARROW
S
W

Gloves,
G ove dipped in
Gl
n latex,
strong layer of latex
tex in
the palm
Size: 9, 10
1

Материјал: памучно трико, прстите и
дланката се потопени во латекс,
дишечки гoрен дел и еластична манжета
Величини: 10

ÐÀÊÀÂÈÖÈ ÏÎÒÎÏÅÍÈ

Материјал:
Мат
Ма
тери
те
13 Gauge
e
плетено
пл
лет
ете трико,
потопени
п
по
ото
топ
о
во нитрил
Величини: 9,10
Вели

13 Gauge white polyester, nitrile dipped
te
SSize: 9,10
4111

EN 420, 388

PRO-FIT
O-FIT

Материјал: безшевно
евно трико
од полиестер, потопени
опени во
нитрил, дишечки горен
орен дел,
еластична манжета
Величина: 10

Polyester gloves dipped in
n
nitrile, elastic wrist
Size: 10
4111
EN 420, 388

SWIFT
HARRIER
Материјал: безшевно
плетено трико, потопени
во нитрил, дишечки горен
дел, еластична мажета
Величини: 7 - 10
Cotton gloves dipped in
nitryl, elastic wrist, blue
colour
Size: 7 - 10
EN 420, 388

4111

Материјал: безшевно
плетено трико, целосно
потопени во нитрил,
манжета од платно
маслоотпорни
Величини: 9, 10
Cotton gloves fully
dipped in thick nitryl,
canvas cuff, blue colour
Size: 9, 10
EN 420, 388

4211

121

4121

PALOMA

4121

EN 388

Премаз:3/4 потопени во нежен пурпурен
ен
нитрил, 1/2 потопени во црн нитрил со
песочен ефект.
Постава:18 gauge сива акрилна постава +
најлонска обвивка
Својства: 3/4 потопени во нежна
нитрилна премаз, против масла и масти.
и.
Дополнителен премаз со песочен ефектт
за подобра отпорност против лизгање.
Нова технологија со двојно потопување,,
што ја прави ракавицата поиздржлива
Величини: 8 - 10
Coating: 3/4 covered in smooth
purple nitrile 1/2 covered in black
nitrile with sand effect 18
Lining: 18 gauge gray acrylic pad
with nylon shell
Description: 3/4 smooth nitrile
coating, repelling fats and oils.
Additional coating with sand effect,
allowing additional comfort. New
double coating technology which
makes the glove more durable.
Size: 8 - 10

B-FLEX

Премаз: Црна ултра тенка нитрилова
пена
М
Материјал: Сив полиамид (15gauge)
и ликра Нова технологија за
п
подобро апсорбирање и дишење
од нормалната нитрилова пена.
По
Полиамид + Ликра овозможува
под
подобра удобност.
Пре
Премаз од нитрилова пена за
зашт
заштита од масни површини.
Вели
Ве
Величини: 7 - 10

MaxiFoam® ракавици од пена од
нитрил и безшевна основа од
полиамидно трико. Дизајнирани за
мрсни и замастени површини.
MaxiFoam®: пена од нитрил со
еластично полиамидно трико – 15
gauge. Специјална маслоотпорна
површина, што овозможува
оптимален зафат. Тенок слој
за максимална подвижност и
флексибилност. Дополнителна
заштита за зглобот. Максимален зафат
при влажни и суви површини.
4та категорија за абразивност и
добри механички својства.
Премаз на дланката.
Величини: 6-10
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ÂÎ ÏÎËÈÓÐÅÒÀÍ

IN POLYURETHANE

T

Polyamide knitted fabric gloves with nitrile
trile
foam coating. Maxifoam® gloves made
e
of nitrile foam and seamless polyamide
de
liner. Special oil repellant surface, ensuring
suring
maximum grip. Thin layer ensures gread
flexibility and dexterity. Additional coating
with fully covers the wrist. Maxifoam®
am®
gloves have an abrasion resistance
ce of 4
and good mechanical risks protection.
Coating: palm.
Size: 6-10

BUNTING BLACK
Материјал: безшевно полиамидно
трико, потопени во полиуретан,
еластична манжета
Величини: S, M, L, XL
Material: Seamless polyester knitted
fabric, poliurethane, elastic cuffs.
Size: S, M, L, XL

S
A
H
E

ATG MAXIFOAM

EN 388

GLOVES DIPPED

Coat
Coating:
black ultra-thin nitrile
foam Material: gray polyamide
gauge) and lycra fabric. New
(15 ga
technology allowing for better
techn
absorbtion and breathability than
absorb
ordinary nitrile foam. Polyamide
ordinar
and Lycra
an
Ly combination creates
more comfort.Nitrile foam coating
m
for protection from oily surfaces.
fo
Size: 7 - 10
Si

BABBLER

EN 420, 388

4131

ÐÀÊÀÂÈÖÈ ÏÎÒÎÏÅÍÈ

3132

Материјал: плетено безшевно
трико, потопени во нитрил,
дишечки горен дел, еластична
манжета
Величини: 7 - 11

M
I
T

ЗАШТИТНИ
РАКАВИЦИ

EN 388

4131

EN 420, 388

Seamless white nylon knit, grey
microprous nitril layered in palm
and fingers elastic wrist.
Size: 7 - 11

PALUMBUS

Непропустливи,
топлоизолирачки ракавици
со крзно од полар.
Површината е со премаз
од нитрил против лизгање,
затегнување со лепенки на
манжетите.
Величина: 10

Waterproof thermoinsulated gloves with polar fleece.
Surface dip in anti-slip foam
nitrile, Velcro tightening cuffs.
Size: 10
3131

010

CONTRA
RA ESD

Материјал: Антистатично полиамидно трико со
нишки од карбон
Премаз: Премаз од PU на врвовите на прстите
Величини: 9,10
Antistatic polyamide knitted fabric with
carbon threads.
Coating: Polyurethane coating on fingertips.
s.
Size: 9,10

BUNTING
TING
Материјал:
л: полиамидно
безшевно
о трико, потопени во
полиуретан,
етан, еластична мажета
Величини:
ни: XS, S, M, L, XL, XXL
d, seamless, nylon gloves, with
Knitted,
ayer ot polyurethane on palm
thin layer
d elastic cuff.
and fingers and
Size: XS, S, M, L, XL, XXL
4131

EN 511, 388

EN 388

2132

EN 420, 388

123

CHEMICAL

ÐÀÊÀÂÈÖÈ

GLOVES

ATG MAXIDRY LARGE

STORK

Ракавици од фино трико, маслоотпорни
со продолжена манжета. Controlled Performance™ за мокра или замастена средина.
MaxiDry ® - светски стандард за прецизна
работа при сува и замастена средина.
Премаз: Drivers
Величини: 8, 9,10

Материјал: природен каучук
потопен во неопрен 0,55 мм,
должина 33 см
Величини: 9, 10

M
I
T

Natural rubber dipped in
neoprene, 0,55 mm,
length 33 cm, flocklined
Size: 9, 10

Maxidry general purpose gloves are MaxiDry ultra
lightweight nitrile on fine gauge seamless knit nylon
liner, drivers style, black palm and fingertip coated,
gauntlet cuff, non-slip grip, and 10-inch length. EN
certified 100% low level chemical and oil repellant – EN 374-3. Ultra thin design provides excellent
comfort and flexibility along with maximum finger
tip tactile sensitivity. Exclusive GripTech coating offers non-slip capabilities.
Size: 8,9,10

4121

EN 420, 388, 374

S
A
H
E
BICOLOUR

Материјал: латекс BiColour, неопренски, масло
и кисело
отпорни, дебелина 0.68
мм, опуштена во дланката,
должина 32.2 см
Величини: 7 - 10

CASPIA
EN 420, 388, 374

Материјал: природен
латекс потопен во
неопрен, висока
отпорност на
химикалии,
дебелина 0,70 мм,
флокирани
Величини: 9, 10

AKL

Natural latex gloves,
dipped in 0,70 mm
neoprene, velour
insite finish and relief
surface on palm and
fingers.
Size: 9, 10

STARLING
STAR
EN 420

Материјал:
еријал: природен
п
латексс - домаќински,
флокирани,
55 гр/пар, должина
31 см
Величини: S ,M ,L ,XL

124

Natural latex gloves dipped
in 0,68 mm thick neoprene,
with velour finish inside,
relief surface in palm and
fingers, total length 32,2 cm.
Size: 7 - 10

2110

AKL

T

Latex gloves for household usage, inside velour
design, length 31 cm
Size: S, M, L, XL

EN 388, 374-3

ATG MAXICHEM

Cat. III

Secure safety™ ракавици со високо ниво на хемиска
заштита, отпорни на сечење. Ракавиците MaxiChem® се
наменети за работа со хемикалии што бара посупстанциска
работа со хемилкалии. Ракавиците MaxiChem® се испитани
и сертифицирани по стандард EN 374-3.
Премаз: Gauntlet
Величини: 8,9,10

4111

ÐÀÊÀÂÈÖÈ ÏÎÒÎÏÅÍÈ

GLOVES DIPPED

ÂÎ PVC

IN PVC

Secure Safety™ anti-cut gloves with high levels of chemical
protection. MaxiChem® are designed and manifactured for
working with chemicals for continuous periods of time, offering thorough protection. MaxiChem® gloves are tested and
sertified in accordance with EN 374-3.
Coating: Gauntlet.
Size: 8,9,10

EN 374-3, 374-2, 388

x120

ЗАШТИТНИ
РАКАВИЦИ

ÕÅÌÈÑÊÈ

4121

EN 420, 388,
374, 1073-2

REDSTART-6027

ARGUS

Материјал:
Мате
Ма
тер
те
р
неопрен, 0,7
мм,
мм
м, р
ре
релефна
еле
л
дланка,
должина
д
до
лжи
лж
и 33 см
Величини:
Вели
Ве
л
9, 10

Материјал: памучно трико,
потопени во PVC, кисело
отпорни, должина 27см
Величини: 10

Sewn cotton interlock dipped
in PVC, redbrown colour,
length 27 cm
EN 420, 388
Size: 10

4111
4111

REDSTART-6040
Материјал: памучно трико,
потопени во PVC, кисело
отпорни, должина 45 см
Величини: 10

EN 420, 388

Sewn cotton interlock
dipped in PVC, redbrown
colour, length 45 cm
Size: 10

Neoprene 0,7 mm,
length 33 cm, flocklined, embossed grip
Size: 9, 10

EN 420, 388, 374
AKL

3131

REDPOL

Материјал: плетено безшевно
трико, потопени во PVC,
еластична манжета
Величини: 10

Sewn cotton interlock dipped
PVC, elastic wrist, redbrown
4111
colour
EN 420, 388
Size: 10

REDSTART-6035
Материјал: памучно трико,
потопени во PVC, кисело
отпорни, должина 35 см
Величини: 10

4111

EN 420, 388

Sewn cotton interlock dipped in
PVC, redbrown colour, length 35 cm
Size: 10

125

Материјал: полиамидно
трико, студозаштитни,
потопени во PVC
Величини: 10, 11
Thermoinsulated seamless
nylon knitted gloves, with
PVC layer Size: 10, 11
EN 420, 388, 511
3221

120

ÐÀÊÀÂÈÖÈ

COLD PROOF

ÑÒÓÄÎÇÀØÒÈÒÍÈ

GLOVES

TURTUR

M
I
T

ЗА
ЗАШТИТНИ
РАКАВИЦИ

NAVIDAD

Материјал: студоотпорно полиамидно
трико, потопени во PVC, еластична
манжета, со постава, водозаштитни и
студозаштитни, рефлективна жолта боја
Величини: 10
Thermo insulated seamless nylon knitted
gloves in reflective yellow colour finish,
with PVC layer on palm and fingers
Size: 10

S
A
H
E
020

3232

EN 420, 388, 511

UNIVERSAL LONG
UN

Материјал: памучно трико,
потопени во PVC/нитрил, масло
и кисело отпорни, должина 60 см
Величини: 10
Sewn cotton interlock dipped in
PVC with nitril, PVC sleeve 60 cm,
dark colour, rough finish in palm
Size: 10

CAT III

EN 420, 388, 374
AKL

NIVALIS
Материјал: памучно трико
целосно потопено во
PVC, висока отпорност
на триење и лизгање,
отпорност на хемикалии
Величини: 10
JKL

EN 420, 388, 374

126

4121

T

PVC chemical
resistant gloves
with cotton lining
and special surface
finish.
Size: 10

4121

PETREL

Материјал: памучно трико,
потопени во PVC, отпорни
на киселина
35 см должина, нелизгачки
Величини: 10
Sewn cotton jersey
dipped in PVC, length
35 cm, anti-slip finish,
dark green colour
Size: 10
JKL

EN 420, 388, 374

ALASKA

4121

EN
N 420
420,, 388,
388, 51
5111

Материјал: памучни, потопени
во PVC, специјално појачан
раб, отпорни при ниски
температури, должина 27 см
Величини: 10

FLAMINGO

3111

Sewn
Se
wn ccotton
otto
ot
ton
to
n in
inte
terl
te
rloc
rl
ock
oc
interlock
ipp
pped
e iin
ed
n PV
VC, h
igh
ig
h
dipped
PVC,
high
illit
ityy at llow
ow
flexibility
m lo
lon
n
temp, 27 cm
long
Size: 10

Материјал: памучно
трико, потопени во
PVC/полиуретан, студо
отпорни, 35 см должина,
со топла постава
Величини: 11

Sewn cotton interlock dipped in PVC,
polyurethane layer,
jersey lining,
length 35 cm,
signal orange colour
Size: 11

EN 420, 388, 374, 511
111

4121

JKL

127

GLOVES

ÊÎÆÀ È ÏËÀÒÍÎ

LEATHER COMBINED

M
I
T

ЗАШТИТНИ
РАКАВИЦИ

ÐÀÊÀÂÈÖÈ ÎÄ

MOHAVE

MAGPIE FULL
ULL
L

S
A
H
E

GILT

Материјал: лицеваа ја
јјагнешка
а
кожа,
де
ел од
од памучно
пам
муч
у
дишечки горен дел
наа манжета
ман
анже
же
ж
ета со
со
трико, еластична
лепенки
Величини: 9 - 11
11

T

HERON
RON

Материјал:
л:: лицева
л
лиц
ицев
ице
ева
свинска ко
ккожа
ожа
жа
Величини:
н : 10,
ни
10
0, 11

Grain pi
pigskin
palm
p
igs
gski
kin
ki
n pa
p
alm
lm aand
nd
d
fingers,
pigsplit
back,
errs, p
igsp
ig
splililitt ba
sp
b
ack
ack
ck,,
without
hou
out lilining
ini
n ng
g
Size:
ze
e: 10,
10, 11
11
EN 420, 388

128

2121
21
12

Soft grain goat skin palm,
cotton back and elastic cuff with velcro.
Size: 9 - 11

Mатеријал:
шпалтована телешка
кожа и ткаенина,
појачана цела дланка
Величини: 10.5

Ракавици од шпалтована телешка
ешка
еш
к
кожа, појачани со двојна кожа
жа на
на
дланката, на палецот, показалецот
зале
за
лецо
цот
от
и помеѓу нив
Величини: 11

Cat. II

2112

EN 420, 388

Grey cowsplit palm,
red cotton back and
rubberized cuff.
Size: 10.5

Description: Cow split leather gloves,
reinforced with double layer on the
palm and index finger and 7 am cuff.
Size:11
EN 420, 388

3143

EN 420, 388

4124

HERONY

Материјал: шпалтована
телешка кожа, појачана
дланка, без манжета и
постава
Величини: 10,5

Leather gloves from grey
cow-split, without cuff, without lining
Sizes: 10,5
EN 420, 388

2121

GOBI
GO

GOLDFINCH

Материјал: лицева телешка
кожа, без манжета и постава
Величини: 9, 10

Selected colour furniture cowhide, full palm
Sizes: 9, 10

Mатеријал:
ал:
л шпалтована
шпа
телешка
кожа и ткаенина, појачана
дланка, палец и показалец
Величини: 10.5

4132

EN 388

2222

EN 420, 388

Gloves with cowspliit leather
h
double layer rainforced palm
with linining, yellow cotton fabric
back and tough cuff.
Size: 10.5

129

LINNET
Материјал: лицева
ва
телешка кожа и платно,
латно,
појачана дланка.
Величини: 11

S
A
H
E
2221

EEN 420, 388

T

HERON Winter

2111

EN 420, 388

130

GLOVES

Мат
Ма
т
Материјал:
лицева
шар
ша
р
шарена
телешка
ко
ож и платно,
кожа
пој
по
ј
појачана
дланка
Ве
Величини: 10.5
Ra
Rainbow colours
fu
furniture cowhide
p
palm, striped cotton
b
back and cuff
Size: 10.5

Материјал: лицева свинска кожа на
длаката и прстите, акрилна постава
Величини: 11

Grain pigskin palm,
cotton back and cuff,
thinsulate lining
Size: 11

ÐÀÊÀÂÈÖÈ

Grain pigskin leather palm and fingers,
pigsplit back, winter lining
Size: 11
EN 420, 388

M
I
T

2x1x

FRANCOLIN
ANC

ЗАШТИ
ЗАШТИТНИ
РАКАВИЦИ

ROBIN
R

EN 420, 388

Mатеријал: лицева
свинска кожа и платно,
акрилна постава
Величини: 11

LEATHER
MAJOR
M

Dark colour furniture cowhide palm,
m,
striped cotton backk
and cuff
Size: 11
2221
21

ROSE FINCH

ÊÎÆÍÈ

Материјал:
Мате
Ма
те
тер
е
природна
ккожа,
кожа
ко
ожа
жа,, манжета со лепенка
Величини:
Вели
Ве
ли
ич
M, L
LLeather,
Le
eat
atthe
her, ccuff
u with
uff
w velcro
SSize:
Si
ize
ze
e: M
M,, L
EN
N 420
4

RALLY

Материјал: природна кожа,
манжета со лепенка
Величини: M, L
Leather, cuff with velcro
Sizes: M, L
EN 420

LAD
SONORA MAN
Материјал: природна кожа,
полиестерна постава
Величини: 9, 10

Материјал: лицева телешка кожа,
памучна постава, појачана дланка
Величини: 10

Lambskin, polyester
lining
Size: 9, 10

Selected colour furniture cowhide, reinforced palm
2121
Size: 10

EN 420

Y

SONORA LADY
Mатеријал: природна
јагнешка кожа,
полиестерна постава
Величини: 7 - 9
Leather, polyester lining
Sizes: 7 - 9
EN 420

EN 420, 388

131

WELDING

ÇÀÂÀÐÓÂÀ×È

GLOVES

PUGNAX BLUE
LUE
шкка
Материјал: шпалтована телешка
кожа, со постава, кевларни
ни
и
конци, должина 35 см, отпорни
на топлина- за заварувачи
В
Величини:
11

M
I
T

ЗА
ЗАШТИТНИ
РАКАВИЦИ

ÐÀÊÀÂÈÖÈ ÇÀ

Bl
Blue cowsplit, with Kevlar
thre
th
re
threads
length 35 cm, prottected
ected seams, cotton lining
Size: 11
EN 420, 388, 407,11611
4344

SAHARA
SAH
HA

S
A
H
E

Материјаал
Материјал:
М
л: дланката
дла
и
пр
рстите о
од п
р
рв
прстите
првокласна
телешкаа шпалт
шпал
лт кожа, горен
дел и манжета
манжетта 15 см,
м
отпорни
отпор
рни на топ
топлиназа за
заварувачи
аварувачи
Вел
личини: 11
Величини:

Top
To
op quality split cowhide
ngers, 15 stiff cuff.
palm and finger
p
SSize:
ize: 11
312
3124

TYP

413x3x

EN 42
420, 388, 407

E A

T

CALANDRA
CAL

SAHARA PREMIUM
SAHAR

Материјал: Tig Hi-Flex максимално
флексибилни ракавици за заварувачи, изработени од високо
квалитетна природна телешка
кожа, дупли парчиња златна
кожа за дланката и горниот дел,
манжета од цепена шпалт кожа.
Целосна постава и конци од Kevlar
evvla
Величини: 10, 11

Tig HI-Flex welder gloves, made
in premium natural crust cow
grain leather golden yellow
cow suede leather double palm
patches stitched and back, split
suede cuff with crust leather
strip border stitched, full lined,
full. Kevlar stitched.
Size: 10,11
3124

T

A
YPE

EN 420, 3533,
407, 12477

132

3123

413x4x

TYPE

A

TYPE

E B
P
Y
T

Grey cowsplit, 15 cm
cuff,without lining
Size: 11

EN 420, 388, 407

2123

41xx3x

EN 420, 388, 407

2121

312x3x

G
Gloves
of premium cowhide
ssplit leather dressed for exccellent flexibility, sewn with
Kevlar thread for greater
K
sstrength and durability of
tthe flame. Cotton lining,
rreinforced thumb.
SSize: XL

SANDPIPER
SAN
NDPIPER
N
DPIPER KEVLAR

TYPE A

EN 420, 388, 407

Green cowsplit,
length 35 cm,
protected seams,
cotton lining
Size: 11

М
Материјал:
Ракавици
од првокласна телешка
о
шпалтована кожа
ш
дополнително обработена
д
зза одлична флексибилност,
појачани со Kevlar конец
п
зза повисока издржливост
и отпорност на пламен.
Памучна постава, појачан
П
палец.
п
Величини: XL
В

MERLIN

Материјал: шпалтована телешка
кожа, со памучна постава,
должина 35 см, отпорни на
топлина - за заварувачи, со
конци од кевлар
Величини:
Вел
В
ели
ич
чи
чи
ин
н 10

HARPY
H

WELDAS 10-2392
WE

413x3x

Материјал: шпалтована
сива телешка кожа,
појачана дланка,
манжета 15 см
Величини: 11

A

Матер
Материјал:
Мате
рија шпалтована
телешка кожа, со
постава, должина 35 см,
отпорни на топлина - за
заварувачи
Величини: 11

EN 42
420
420, 388, 407

Висококвалитетна
Висо
Ви
сокк
со
телешка кожа,
појачани
поја
по
јач
ја
ч
дланка и палец, целосен
горен
гго
ор дел, ластик на зглобот,
памучна постава
па
Величини: 11
В
High quality cowhide,
reinforced palm and thumb,
um
mb,
b
elastic at the wrist area,
a cotcot
ot-ton lining
Size: 11

41334x

Red cowsplit,
length 35 cm,
protected seams,
cotton lining
Size: 10
2143

313x3x

EN 420, 407, 388

A
TYPE

3124

413x4x
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TEXTILE GLOVES

ÒÅÊÑÒÈËÍÈ

TEXTILE

ÑÎ PVC ÊÀÏÊÈ

WITH PVC DROPS

ÐÀÊÀÂÈÖÈ

GLOVES

to u

cr
chs

een

LEON TOUCHSCREEN
Прекриени со бели полиамидни капки.
Основа:13 gauge црн памук + ликра.
Карактеристики: електропроводни нишки во
прстите. Висока чуствителност и удобност при
работа со сензорни екрани. Памучната постава
обезбедува високо ниво на пропустливост на
влага и дишење. Лесни за употреба. Белите микро
точки од PVC ја подобруваат функционалноста и
промагаат при лизгање.
Величини: 8,9,10
Coating: white microdots. Lining: 13 gauge black
cotton, lycra. Characteristics: electroconductive
threads in the fingers. Great flexibility and comfort
when operating with touchscreen equipment.
Cotton coating allowing for high levels of moisture
permeability, breathable. Easy to use.White PVC
microdots enchancing functionality and anti-slip
ca
ap
capability.
EN 420
Size
e: 8,
8
9,10
0
Size:
8,9,10

S
A
H
E

PLOVER
Безшевно плетено трико
со полимерни капки
на дланката и прстите,
еластична манжета
Величини: 10

mle knited gloves
Seamless
hite
ite polyester/cotton
polyyes
este
este
tter/
r/c
white
astic cuff
ff,, palm
palm and
nd
elastic
ng with
h PVC
PVC dots
fingers
Siize
ze: 10
Size:

EN 420

T
134

FALKON
FAL

Плетено трико,
т
памукполиестер, целосно
полиест
обложено со мрежа од PVC
обложе
Величини: 10
Велич

BOOBY
BO

EN 420

Полиамид-пластично
П
По
л
ли
трико,
еластича манжета
Величини: S, M, L, XL

M
I
T
Gloves, from fine
white seamless,
curled nylon
weave, elastic cuff
Size: S, M, L, XL

ЗАШТИТНИ
РАКАВИЦИ

TÅÊÑÒÈËÍÈ ÐÀÊÀÂÈÖÈ

KITE LUX

Памучно трико, без
манжета
Величини: 10

Textile gloves from
fine bleached cotton
weave, fourchette,
longer cuff
Size: 10

AUKLET

EN 420

Cat. I

Безшевно памучно трико,
еластична манжета
Величини: 7,8,9

EN 420

Seamless cotton
knitted fabric, elastic cuffs.
Sizes: 7,8,9

TOUCHSCREEN
Ракавици за работа со touch
screen дисплеи. Изработени
од црн и сив акрил со метална
нишка, удобни, практични и
прецизни
Величини: 7,10
Gloves for working with touch
screen displays. Made of black
and grey acrile with metal thread,
practical and precise
Sizes: 7,10

LAPWING
Плетени ракавици од дебел
ел
нжета,
јазлест памук, без манжета,
должина: 35 см
0
Величини: 10
Sewn gloves from thick
terry-cloth cotton, without
cuff, 35 cm long
Size: 10
EN 420, 388
1111

Kn
Knit
ittt gloves from strong
Knitted
nylo
nylon-polyester fibre weave,
p
po
polymer grid on top, yellow
ccolour
Size: 10
EN 420, 388

2141

EN 420, 388

1111

135

THERMO INSULATED

ÐÀÊÀÂÈÖÈ

GLOVES

SCAUP
Материјал: специјална ткаенина
ARAMID 320 g/m2, горен дел
прекриен со алуминиум,
топлоотпорни до 2500С, краток
контакт до 5000С
Величини: UNI
Three-layers five finger gloves,
Aramid fabric 320 g/m2,
protection against contact heat
up to 250°C (500°C short
term)
Sizes: UNI EN 420, 388, 407
4244x4

S
A
H
E
OVEN BIRD-135

1x4x

OVEN BIRD-35
OVEN BIRD-27
MACAW
Mатеријал: специална
ткаенина ARAMID 600 g/m2,
топлоотпорни до 350°С,
краток контакт до 500°С
Величини: UNI
Triple layers ambidexterous
mittens from Aramid material
600 g/m2, with contact heat
protection up to 350°C (500°C
short term)
Sizes: UNI
EN 420, 388, 407
43xxxx

136

1x4x

Ракавици со пет прсти,
двослојни: надворешен слој85% NOMEX, 15% KEVLAR;
внатрешен - 100% памук.
Отпорни на топлина до 350°C,
должина 27 см
Величини: 10
Doudle layer gloves from special
NOMEX (85%) and KEVLAR (15%)
materials on outside and 100%
cotton on inside, with contact
heat protection up to 350°C, 27
cm in total length
EN 420, 388, 407
Size: 10
4341xx
124x

Ракавици со пет прсти, двослојни;
надворешен слој - 85% NOMEX,
15% KEVLAR;
внатрешен - 100% памук.
Отпорни на топлина до 350°C,
должина 35 см
Величини: 10
Doudle layer gloves from special
NOMEX (85%) and KEVLAR (15%)
materials on outside and 100%
cotton on inside, with contact heat
protection up to 350°C, 35 cm in
total length
124x
1341
Size: 10

T

Ракавици со еден прст, двослојни;
надворешен слој - 85% NOMEX, 15%
KEVLAR; внатрешен - 100% памук.
Отпорни на топлина до 350°C,
должина 35 см
Величини: 10

Doudle layer gloves from special NOMEX (85%) and KEVLAR (15%) materials
on outside and 100% cotton on inside,
with contact heat protection up to
350°C, 35 cm in total length
4341xx
124x
Size: 10

EN 420, 388, 407

EN 420, 388, 407

M
I
T

ЗАШТИТНИ
РАКАВИЦИ

ÒÅÐÌÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÈ

SHOWA NEO GRAB

Плетена неопренска прекривка, трослојна термо пена
нанесена помеѓу поставата. Отпорна на масла и хемикалии,
рапава и еластична, PVC премаз што обезбедува хемиска
заштита, отпорна на сечење и абразија, а изолацијата од
пена овозможува заштита од студ и жештина до 260° C, 305
мм појачана заштита во зглобот. Се препорачува за работа со
хемикалии, раствори, металургија, петролна индустрија итн.
Величини: 10

SPONSA

Ракавици од термоотпорно
платно со премаз од нитрил.
Термоизолациска неткаена
постава. Отпорни до 250° C
Величини: 11

Full neoprene coating applied to a triple-layer construction of foam.
Insulation between a layer of cotton jersey liner and cotton interlock
liner.
Oil resistant, chemical resistance. The flexible wrinkle-finish PVC
coating resists chemicals, cuts and abrasion and provides good grip,
while the foam insulation provides protection from cold and heat up
to 260° C. The 305 mm reinforced gauntlet protects the wrist.
Recommended for chemical industry, solvents, automotive, petrochemistry, metallurgical industry, refineries
Available size: 10

Материјал: KEVLAR, средно силни,
дланката и прстите се појалани со
телешка кожа
Величини: 10

Description: Gloves made of
thermal resistant fabric with
nitrile coating. Lining: thermal
insulation fabric.
Peak temperature of resistance:
250°C
Size: 11
EN 388

3242

TEAL

KEVLAR medium thick gloves with
cowsplit leather rainforsed palm and
fingers
Size: 10
x1xxxx
4344
EN 420, 388, 407

x2xxxx

Cat. II

EN 374-3, 374-2, 388 , 407

OIL TUF
Рак
Ракавици
Ра
ак
од
памук,
јјазлест
ја
зл
зл
ттоплоотпорна
оп
Величини:
10
Вел
Ве
л
Gloves
from thick
Gl
lo
terry-cloth
cotter
te
r
ton,
ton
to
n stiff cuff.
Size:
SSi
iz 10
iz
x2xxxx

EN 420, 388, 407

3232

GADWALL
Ракавици од безшевен Kevlar ®, средна
дебелина, еластична манжета.
Отпорност на топлина до 200° C.
Величини: 7,8,9,10
Knitted seamless Kevlar® gloves from medium
thick tricot, elastic cuffs.
2xxxxx
Sizes: 7,8,9,10

1341

EN 420, 388, 407
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ÎÒÏÎÐÍÈ ÍÀ ÑÅ×ÅЊÅ

PORTO

GLOVES
CU

TL

EV

EL

5

Премаз: Црн микропорест
песочен нитрил.
Материјал: Индустриско
предиво (13 gauge) +
стаклени влакна. Отпорност
на сечење– ниво 5.
Својства: Микропорестиот
премаз дава добра
отпорност на абразија и
добар зафат.
Отпорни на кинење,
тр
ри
триење,
абразија, стареење
и ниски
нис температури.
ни
К
Ко
р
Корисни
за петролна,
ххемиска индустрија,
автомобилска индустрија,
Величини: 9,10

BTSUPER
Престилка од метални алки.
Отпорна на сечење
Величини: 60 x 55 cм
Apron metal rings
Size: 60 x 55 cm
EN 420
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Coating: black microporous nitrile
with sand coating. Material - industrial thread fabric (gauge 13)
and glass fibers. Cut resistance
level of 5. Characteristics: Microporous coating gives the gloves high
abrasion resistance and excellent
grip. Exceptional dexterity. High
durability, abrasion resistance,
corrosion resistance, resistance
to low temperatures, long lifespan. Suitable for: petrol/chemical
industry,construction, automotive
industry, any job involving cutting.
Size: 9,10

S
A
H
E

ATG MAXICUT DRY
Ракавици
авици отпорни на
сечење,
е дланката
дланка потопена
во нитрил, отпорни
от
на
течности.
Гарантирана заштита во
напнати ситуации (Assured
Protection™)
MaxiCut® се изработени за
да се дишечки и отпорни на
сечење. Одличен зафат во
замастени средини, удобни,
еластични и флексибилни.
Величини: 8,9,10

4543

EN 388

T

Gloves with nitrile coated
palms, cut resistant, liquid resistant. Guaranteed protection
in tense situations (Assured
Protection™), MaxiCut™ are
designed and manifactured to
be breathable, anti-cut gloves,
assuring cut resistance, great
grip in oily environment, comfort, elasticity and flexibility.
Coating: palm
4331
Sizes: 8, 9, 10 EN 388

CORTES

Ракавици отпорни
на сечење
од плетено
безшевно трико
од стаклени
влакна, спандекс
и најлон, дланките
и прстите се
потопени во
полиуретан,
Величини: 10
EN 388

Seamless knitted gloves from
glass fibre,
spandex and
nylon, palm
and fingers
dipped in
polyurethane,
cut resistance.
Size: 10

4543

CUT LEV
LEVEL
VEL 5

CROPPER MASTER

CROPPER DOTS

M
I
T
Ракавици отпорни на
сечење од плетено
безшевно трико од
стаклени влакна, спандекс
и најлон, со телешка кожа,
појачана дланка и прсти,
Величини: 10
Seamless knitted gloves
from glass fibre, Spandex
and nylon, with cowsplit
leather, reinforced palm
and fingers, cut resistance.
Size: 10

ЗАШТИТНИ
РАКАВИЦИ

CUT RESISTANT

ÐÀÊÀÂÈÖÈ

Ракавици отпорни на
сечење од плетено
безшевно трико од
стаклени влакна,
спандекс и најлон, со
PVC капки на дланката
и прстите,
Величини: 10
Seamless knitted gloves
from glass fibre, spandex
and nylon, with PVC dots
on palm and fingers, cut
resistance.
Size: 10

4542

EN 420, 388

x54x

EN 420, 388

CUT LEVEL 5

CUT LEVEL 5

CROPPER
R

Ракавици отпорни наа
сечење од плетено
безшевно трико од
стаклени влакна,
спандекс и најлон.
Величини: 9, 10
vess
ve
Seamless knitted gloves
dex
de
from glass fibre, spandex
nce.
and nylon, cut resistance.
Size: 9, 10
EN 420, 388
354x

CHAIN

CUT LEVELL 5

4542

EN 1082-1

М
Материјал:
метална нишка,
н
непрекината, максимална заштита од
ссечење, манжета со различа должина,
зза механичка работа со нож.
Величини: S, M, L, XL, XXL
В
Gloves
from highly resistant stainless steel
G
rings. Maximal protection against cut.
Size: S, M, L, XL, XXL
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DISPOSABLE
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DIELECTRICAL

ÐÀÊÀÂÈÖÈ

GLOVES

ÑÐÅÄÑÒÂÀ

EQUIPMENT

M
I
T

ЗАШТИТНИ
РАКАВИЦИ

ÅÄÍÎÊÐÀÒÍÈ

TATTLER

Диелектричарски
ракавици од
висококвалитетен
природен латекс
Величини: 11

S
A
H
E

SEMPERGUARD
NITRILE XTRALITE

Лесни ракавици од нитрил со лаванда сина боја, во согласност со HAСCP
AСC
СCP
стандард. Висока еластичност, безопасни за кожата. Материјали: Нитрил.
Внатрешен дел без пудра. Надворешен дел: рапав на прстите.Должина:
Средна 240 мм. Дебелина (на двете): 0.14мм MD Класификација: CE Класа I.
Категорија PPE: III (комплексни ризици)
Величини: S-XL
Semperguard® Nitril Xtra Lite – Lightweight nitrile gloves in Lavender blue
color, complying with HAСCP standards. Excellent elasticity. Skin friendly. Materials: Nitrile Interior: Powder free Exterior: Textured fingers Length: Medium
240mm Thickness (double): 0.14 mm MD Classification: CE Class I
PPE Category: III (complex risks)
Sizes: S-XL

RAIL

T
EN 420

Црни нитрилни ракавици без пудра со отлична еластичност.
Во согласност со стандардите на HACCP. Висока еластичност, безопасни за
кожата. Материјали: Нитрил. Без пудра. Надворешна површина: рапава на
прстите) Должина: Средна 240 мм. Дебелина (на двете): 0.24мм,
MD Класификација: CE Класа I. Категорија PPE: III (комплексни ризици)
Величини: S-XL

Semperguard® style Black nitrile powder free gloves. Excellent elasticity. Skin
friendly. Materials. Textured fingers Length: Median 240mm Thickness (double):
0.14 mm MD Classification: CE Class I PPE Category: III (complex risks) Size: S-XL
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2500 V
10 000 V
20 000 V
30 000 V

Еднократни ракавици од винил,
нестерилизирани, напудрени
Величини: XS, S, M, L, XL

Disposable vinyl gloves, package of
100 pieces, do not contain silicon
Size: XS, S ,M, L, XL
EN 420, 374, 455-1, 455-2

ÐÀÊÀÂÈÖÈ

DUCK

100%
METAL
FREE

ELECTRICAL E WRU

Горен дел: водоодбивна кожа
Постава: SANY-DRY®, дишечка,
ја апсорбира влагата,
отпорна на триење
Влошка: целосна, подвижна,
покриена со текстил
Ѓон: PU/PU
Величини: 39-47

ANTI VIBRATION

ÀÍÒÈ ÂÈÁÐÀÖÈÑÊÈ
RODEO
RO

SEMPERGUARD STYLE

Insulating gloves
for electrical works,
made from high
quality natural
latex.
Size: 11 EN 1149

GLOVES

4242

EN 420, 388, 511

Maтеријал: плетено, безшевно,
памучно трико, дланката и
прстите се потопени во латекс,
антивибрациски
Вели
Величини: 10
K
nitte
ed se
e
Knitted
seamless
cotton gloves,
palm
pa
lm aand
nd fi
fin
nge dipped in latex,
ngers
aantivibracion
an
tivibr
bracion
Size
Si
ze:: 10
Size:

EN 347

Upper: water repellent printed
leather
Lining: SANY-DRY® breathable, it
absorbs and releases moisture,
abrasion resistant
Footbed: full piece, removable,
with textile covering
Sole FRONTLINE dual density PU
Size: 39-47

ДИЕЛЕКТРИЧНИ
Д
ЧИЗМИ
Чи
Чизми
од латекс отпорни до
20 000 V
Величини: uni
Ве
Insulating shoes for electrical
In
works,
w
2 000 V
20
x54x
Size: uni EN 60903
Si

ДИЕЛЕКТРИЧНО КИЛИМЧЕ
Материјал: висококвалитетен
природен каучук, за работа со
струја под напон до 20 kV
Величини: 75/75 см

Insulating covers from natural
rubber for work with high voltage electrical equipment up to
20 kV.
Size: 75/75 cm
IEC 60243-1

Еднократни ракавици од
полиетилен
Величини: 9, 10

Disposable gloves from
thin vinyl foil.
Size: 9, 10
EN 420
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JSP EVO 2
Материjал: HDPE (полиетилен сo
висока густина)
Држач за глава: полиетилен
Челник: египетски памук, PH
неутрален
Закопчување: шест точки
Рок на користење: 3 години

S
A
H
E

M
I
T
Body material: HDPE (High-density
polythene)
Headband material: polythene
Mounting headband: six points
Forhead: Egypt cotton, PH neutral
Lifetime: 3 years

JSP MK II

Материjал: HDPE (полиетилен сo
висока густина)
Држач за глава: полиетилен
Закопчување: шест точки
Тежина: 310 гр
Заштита од електричен удар: до 440 V
Рок на користење: 3 години

T
142

T
TA
ЗАШТИTA
ЗА ГЛАвА

EN 397

Body material: HDPE
(High-density polythene)
Headband material: polythene
Mounting headband: six points
Weight: 310 g
Protection against electrical current:
to 440V
Lifetime: 3 years

KANTON

Шлем со вентилација и винт
Материјал: HDPE
(Полиетилен со висока густина)
6-дупки за вентилација
Закопчување: шест точки
Облога: Текстилна
Лента за апсорбирање на пот
Механизам со винт за регулирање
`на величината.

Helmet with ventilation
Material: HDPE
(High-density polythеne)
6 holes for ventilation
Mounting headband: six points
Insole: Textille
Strap for absorbing moisture

LP 2001

Материјал: HDPE (полиетилен со
висока густина)
Држач за глава: полиетилен
Закoпчување: шест точки
Тежина: 330 гр
Заштита од струен удар: до 440 V
Рок на користење: 3 години

Body material: HDPE (High-density
polythеne)
Headband material: polythеne
Mounting headband: six points
Weight: 330 g
Protection against electrical current:
to 440V
Lifetime: 3 year

143143

M SA Vi s or

EN 50356 1000V
EN 13463-1 ATEX

Невентилиран, отпорен до
- 30оC, тестиран до -50оC (GOST)
Материјал: HDPE, UV отпорен
Облога: текстил
Закопчување: четири точки
Тежина: 325 гр со Staz-on
Заштита од електричен удар: до 440 V
Рок на користење: 3 години

V-Gard 200
Коса стреа, до
- 30оC, LD (Странична деформација)
Материјал: ABS (АкрилонитрилБутадиен-Стирен)
Облога: текстил
Закопчување: четири точки
Тежина: 320 гр со Staz-on
Заштита од електричен удар: X вентилирана/невентилирана 440V
Рок на користење: 5 години

V-Gard 500
ABS Школка
Олук за вода
Рок за користење- 5г.
Вентилиран- 30оC,
LD (Странична деформација)
EN 13463-1 ATEX
EN397
Невентилирана верзија
- 30оC, LD (Странична деформација)
EN 397 440 V
EN50365 1000 V

Non- vented
Body material: HDPE
Headband material: textile
Mounting headband: four points
Weight: 325 g
Protection against electrical
current: to 440V
Lifetime: 3 years
EN 50365 1000V
Невентилирана

Памучна капа со стреа и
пластичен штитник за главата

M
I
T
Cotton cap with stiff eyeshade
and plastic, adjustable size
EN 812

EN 13463-1 ATEX

Овие визири функционираат за
секој MSA шлем и располагаат со
уникатен дизајн.
Може да се додадат слушалки,
работни полумаски и други
заштитни средства.
Издржуваат температура до 176оC

Body material: ABS (Acrylonitrile
butadiene styrene)
Headband material: textile
Mounting headband: four points
Weight: 320 g
Protection against electrical current:
X - vented, no vented 440V
Lifetime: 5 years

S
A
H
E

ABS shell
Rain gutter for outdoor operations
Lifetime: 5 years
Vented- - 30оC,
Provides lateral crushing protection
EN 13463-1 ATEX
EN397
Non vented version
- 30оC,
Provides lateral crushing protection
EN 397 440 V
EN50365 1000 V

T

SAFETY CAP

ЗАШТИTA
ЗА ГЛАвА

V-Gard

Crown Cooler

Штити од високи температури
Лепенки за зафаќање на
ремчињата на облогата

FLEECE BALACLAVA
Зимска капа од полар,
антипилинг, 190 гр.

Soft fleece fabric protects
the head and face in hard
weather conditions, 190 gr

FORESTRY COMBI KIT
T
Комплет за глава, шлем од ABS,
антифони со SNR 23 dB и визир
Forest set, helmet from ABS, ear
muffs with SNR 23 dB and visor

Chin Strap

Еластичен подбрадок за шлем
Материјал: полиамид
*погоден за шлемовите: Via SAFE, VGARD, LP 2001 и JSP MK 1 MK2

EN 397, 352-3, 166 3B, 1731

LED HEAD LIGHT
Батерија со три нивоа на работа:
- 25 лумена (10 м, 30 ч)
- 12,5 лумена (5 м, 48 ч)
- 6 лумена (4 м, 68 ч)
Multi positioning headlamp with
three lighting mode options
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Chin Strap Cup

Еластичен подбрадок за шлем,
полиамид, полиетиленска чашка за подобро прилагодување на брадата
*погоден за шлемовите: Via SAFE, VGARD, LP 2001 и JSP MK 1 MK2

V -g a rd Va lue
Зимска капа со постава на вратот отпорна
на пламен
Два слоја, 10мм дебелина, 70мм должина,
отпорна на пламен.
Ластик за добро стегнување на вратот и
лицето.
Погодна е за секој вид на шлем,
за екстремни услови, обезбедува
дополнителна заштита на лицето и вратот.

Crown
Cooler
Cro
wn C
o o l e r Neck
Издолжена форма за заштита на вратот

К а ко фу н к ц и о н и р а ?
Натопете ја поставата во вода 1 мин
Внимателно исцедете ја, подсушете и поставете
ја во шлемот
Пред прва употреба: следете ги инструкциите
и целосно исушете ја поставата. Ова е важно
за адаптирање влакната во производот
Миење со вода и сапун (максимално 100 пати)

145145

Гама антифони за армиjaта, чуварите на редот, за стрелање и лов. Изработени согласно со MIL
спецификациите и да функционираат во екстремни услови. Supreme Pro е нов вид на слушалки
со иновациона технологија – вграден регулатор на нивото на шум. Регулирачка големина.
Квалитет на звук - STEREO.
Максимално регулирање на нивото на шум - до 82 dB. AUX излез со 3,5 мм моно џек. Автоматско
исклучување на 4 часа. Предупредување на слаба батерија. Вид батерија - ААА/ LR03, до 600
часа. Тежина без батериите 310 гр.

M
I
T
EXC

S
A
H
E

T

Unique injection moulded inserts provide
both excellent noise
attenuation and maximum comfort. EXC is
suitable for most environments
where hearing protection is required.

EAR 400
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125
8,8
3,3
5,5

250
14,7
2,5
12,2

500
23,8
2,8
21

1000
23,8
2,1
21,7

Стандардна девијација во dB
APV - вредност во dB

2000
33,4
2,7
30,7

4000
35,1
2,1
33

125
9,3
3
6,3

250
14,2
1,3
12,9

8000
33,4
4,1
29,3

EN 352-3

Plastic light shell ear-protector, safety helmet attachment,
very comfortable.
SNR - 25 dB.

EAR 300

Лесни пластични штитници за
слухот, 186 гр. за шлем
Средна норма на притушување
- 25 dB.

EN 352-1

Plastic light shell ear-protector, very comfortable.
SNR - 25 dB.

EAR 600

Лесни пластични штитници за слухот,
178 гр. за шлем
Средна норма на притушување - 25 dB.

Фреквенција во Hz
Средна вредност во dB

EN 352-1, 352-3

Универзалната подлога претставува одлична
изолација и максимална удобност за ушите во
слушалката. EXC можат да се надоградат на шлем за
работа во бучна средина
На венче- SNR 27 dB, H=31 dB, M=24 dB, L=16 dB
На шлем- SNR 26 dB, H=29 dB, M=23 dB, L=15 dB

Лесни пластични штитници за слухот, 178 гр.
Средна норма на притушување - 25 dB.
Фреквенција во Hz
Средна вредност во dB
Стандардна девијација во dB
APV - вредност во dB

ЗАШТИТНИ
АНТИФОНИ

SUPREME PRO

EN 352-1

Plastic light shell
ear-protector, very
comfortable.
SNR - 25 dB.
500
23,1
1,7
21,4

1000
31,7
2,2
29,5

2000
31,9
2,3
29,6

4000
39,1
2,5
36,6

8000
32,2
3,3
28,9
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RIGHT DISPENSER
NSE
E
Dispenser for foam plugs
EN 352

Код / Code

Описание / description

Опаковка

B/H

C/M

H/L

SNR

10087444

Тапи от пяна за допълване Средни/Големи

200 чифта/плик

36

34

34

37

10087441

Тапи от пяна за допълване Малки/Средни

200 чифта/плик

33

30

29

33

10087448

Кутия за разпределяне на вътрешни антифони 1 бр./кутия

ED COMFORT PLUG
CORDED

S
A
H
E
EN 352-2

ED DISPENSER
EN 352-2

Диспензер за тапи, до 500
пара тапи за уши, може
да се закачи на карпа или
ѕид, тапите се купуваат
одделно.
Black colour, container
for 500 pairs, option to
be wall mounted,
delivered without plugs

Тапи за уши за еднократна употреба,
направени од мека полиуретанова
пена со ергономски дизајн за лесно
поставување и удобност. Со врвца.
Disposable moulded earplugs made
of very soft PU foam with ergonomic
design for easy insert and fit to the
ear canal for comfort. With cord.

ED COMFORT PLUG
EN 352-2

RIGHT

EN 352-2

Тапи за уши за
повеќекратна
употреба, со врвца.
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Reusable plug, corded

T

Полнење за диспенсер, 500 пара во
најлонска кеса.

Dispenser filling, 500 pairs in polybag.

TRI FLANGE
EN 352-2

Антифони внатрешни, тип
„борче“ од мек силикон,
лесни за миење, врзани со
полиамидна врвца,
SNR 29 dB

Shaped plugs of universal
size with three very
fine ribs (tree type) and application grip, easy to
wash, possibility of connection by safety
ty fibre,
SNR 29 dB

M
I
T

ЗАШТИТНИ
НАОЧАРИ

Диспензер за тапи за уши

EN 166, EN 170

AMBER – C

EN 166

Наочари со поликарбонатен визир, регулирачки рачки,
механичка заштита, незамаглувачки, визир со премаз
против гребење, со UV заштита.

Наочари со поликарбонатен визир, поликарбонатни рамки,
незамаглувачки, премаз против гребење, UV заштита.

Protective spectacles with adjustable temples, polycarbonate
visor. Clear visor – antifog, antiscratch visor, UV filter according
to EN 170 standard. Mirror visor – antiscratch.

Safety spectacles with polycarbonate visor and frame. Anti-fog
and anti-scratch coating, UV protection.

AGATE - C

EN 166, EN 170

S
A
H
E
Наочари со поликарбонатен проѕирен визир,
регулирачки поликарбонатни рамки, премаз против
гребење, UV заштита.

Safety spectacles with transparent polycarbonate visor,
adjustable polycarbonate frame, anti-scratch coating,
UV protection.

PEARL - B

M
I
T

ЗАШТИТНИ
НАОЧАРИ

ROZELLE

EN 166, EN 170

Наочила со поликарбонатен затемнат кафеав
визир, полиамидни рамки, незамаглувачки, премаз
против гребење, UV заштита.

Safety spectacles with brown tinted polycarbonate visor,
polyamide frame, anti-fog and anti-scratch coating, UV
protection.

AGATE - B

EN 166, EN 170

Наочари со поликарбонатен затемнат визир,
регулирачки поликарбонатни рамки, премаз против
гребење, UV заштита.

T
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Safety spectacles with brown tinted polycarbonate visor,
adjustable polycarbonate frame, anti-scratch coating,
UV protection.

SUNSHINE

EN 166, EN 170

Спортски модел, удобни за носење, лесни и
погодни за носење.
This model combines sport styling with lightweight
comfort and flexible design appeals to a worker.

BARDEN

EN 166, EN 170

Наочари со поликарбонатен визир, регулирачки рачки,
механичка заштита, незамаглувачки, визир со премаз
против гребење, со UV заштита.

Pr
P
otecctive spect
tac
a les with ad
Protective
spectacles
adjustable temples, polycarbonaate
at
e vi
vvisor.
sor.. V
Visitor
isitor
o clear,
cle
ear
a , yellow,
ye
ellow, smoke – antifog, antiscratch.

SKYLINE

EN 166, EN 170

Спортски модел, удобни за носење, лесни и погодни за
носење.
This model combines sport styling with lightweight comfort and flexible design appeals to a worker.
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VS 170
EN 166, EN 170

Наочари со поликарбонатен визир, регулирачки рамки,
механичка заштита, незамаглувачки, со UV заштита.
Protective spectacles with adjustable temples, polycarbonate visor. Clear visor – antifog, antiscratch visor, UV filter
according to EN 170 standard.

Наочари со поликарбонатен визир, регулирачки
прерамки, механичка заштита.

VARIZE

VS 160

EN 166

Visitors glasses, clear, polycarbonate, applicable also with
spectacles, mechanical resistance of glasses, class F - resistant to shockof particles with low energy

EN 166, EN 170

Очила с поликарбонатен визьор, поликарбонатни
регулируеми рамки, незапотяеми , недраскаеми, UV
защита. Подходящи за употреба върху диоптрични
очила.

S
A
H
E
Наочари заштитни од удар, изработени од
поликарбонат, со странична заштита.

Safety spectacles with polycarbonate visor, adjustable
polycarbonate frame, anti-fog and anti-scratch coating, UV protection. Suitable for use in combination
with prescription glasses.

FEATHER FIT

EMERALD

T
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EN 166

Незамаглувачки наочари погодни за носење врз
наочари со диоптер.
поликарбонатен прозрачен визир. полиамидни рамки.

Clear glasses, polycarbonate, applicable also with spectacles, mechanical resistance of glasses.

JASPER

M
I
T

Glasses, adjustable ear stems, special construction for
work in industry, mechanical resistans of glasses: class Fresistant to shock of particles with low energy, ISO 9001,
layered visor against scratches.

ЗАШТИТНИ
НАОЧАРИ

SUNLIKE

EN 166

EN 166

Модерни наочари со меки рамки и
нос, удобни со перфектн видливост и
заштита,TuffStuff премаз против гребење во
согласност со EN 166”K”.
Боја на леќи чиста или затемнета, тежина 20гр.

Modern spectacle for entry level.
Soft temple tips and nosepad for cushion fit, snug fit
wrap around lens for perfect vision & protection.
TuffStuff anti-scratch coating according to EN 166 “K”.
Lens colours for indoor & outdoor applications: clear,
smoke. Weighs only 20 g

EN 166, EN 170

Наочари со поликарбонатен визир, поликарбонатни
рамки, премаз против гребење, UV заштита.
Safety spectacles with polycarbonate visor, polycarbonate frame, anti-scratch coating, UV protection.

MAROLLES

EN 166, EN 170

Наочари со поликарбонатен визир,
метални рамки, незамаглувачки , со
премаз против гребење, UV заштита.

Safety spectacles with polycarbonate
visor, metal frame, anti-fog and antiscratch coating. UV protection.
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PERSPECTA 1320
EN 166

Safety
Saf
Sa
f
spectacles with polycarbonate visor,
aadjustable
ad
j
frame, mechanical risk protection,
anti-fogging coating, lightweight.
an

5 -2 МSA 1 FT

UNIVET 601

PERSPECTA 2320
PANOLUX

Наочари со поликарбонатен визир, за работа во
средина со киселини и прав, со индиректна вентилација.

Safety glasses with polycarbonate visor, attractive
frame design and polished lens. The set includes one
pair of Safety spectacles and one storage case.

Glasses with flat visor and plastic face piece, indirectly ventilated, mechanical resistance of glasses: class F- resistant to
shock of particles with low energy.

S
A
H
E

2 -1.2 U1 F

1544

00 8
0068
22C2C
C- 1.2
11..2 VV11 BTT 9 KN
KN

EN 166, EN 170

Наочари со поликарбонатен визир, атрактивен
дизајн на рамките со полирани леќи.
Сетот вклучува еден пар наочари и кутија за чување

PERSPECTA GIV 2047 W
GIV 2047W-D EN 166

T

M
I
T

Goggles with wide field of vision. Wide anallergic elastic
headband. Brow guard protection. Weight 110 g.

2CC - 11.2
.22 МSA
SA 1 FT

EN 166, EN 172

EN 166, EN 170

Наочари со поликарбонатен визир, за средина со
прскалки и прав, со индиректна вентилација, 110 гр,
регулирачка еластична лента.

ЗАШТИТНИ
НАОЧАРИ

Наочари со поликарбонатен визир,
регулирачки рамки, механичка заштита,
премаз против замаглување, лесни.

4800 P

EN 166

Наочари со поликарбонатен визир, механичка
заштита, лесни, вентилирани странични рамки.

PVC рамка со поликарбонатен визир, директна
вентилација, заштитни на прашина.

Safety spectacles with polycarbonate visor, mecchanical risk protection, lightweight, ventilation
openings on side frame.
o

Glasses with flat PC visor and plastic face piece, directly
ventilated, mechanical resistance of glasses: class F- resistant to shock of particles with low energy.

UNIVET 511

EN 166, EN 170, EN 172

4800 A

EN 166

Наочари со степен за затемнување 3. Лесни,
антиалергени, регулирачки рамки, поликарбонатни леќи
со премаз против гребење

Наочари со поликарбонатен визир, за работа во средини
со киселини и прашина, со индиректна вентилација.

Ultra-light an allergic frame. Non-scratc polycarbonate lens.
No adjustment in the economical version.

Glasses with flat visor and plastic face piece, indirectly ventilated, mechanical resistance of glasses: class F- resistant to
shock of particles with low energy.

UNIVET 535

EN 166

Олекотени поликарбонатни наочари со регулирачки
рамки. Широк визир, обезбедува широк видик и висок
степен на заштита, 35гр.

Ultra-light polycarbonate frame. Front angle adjustment.
Micrometric side adjustment. Non-scratch polycarbonate
lens. Weight 35 g.

UNIVET 501,IR

EN 166

Наочари со широки стакла за подобро гледање и држач за
прилепување на лицето. Регулирачки рамки. Вентилирани
странични штитници. Регулирачка носна влошка.
Spectacle with wide coverage area and perfect adherence to the face.
Micrometric adjustment of temples length. Vented side shields.
Adjustable nose pad
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UNIVET 699

FACE SHIELDS
VISIGUARD

EN 166 3 B, EN 170

EN 166

VISIGUARD MESH
EN 1731

Штит од поликарбонат со регулирачки
држач, целосна заштита на лицето и
брадата.

Заштитен поликарбонатен штит со стреа
од PVC. Класа на визирот 1В.

Light and comfortable face shields which
provide all round visibility. Polycarbonate
visor with adjustable headgear. All Facesaver
shields are supplied complete with visor and
cchinguard.
ch
hingu
ingu
in
guard
rd. R
Replacement
epla
lace
ce
visor available.

Poly carbonate face shield and forehead
spoiler. Class 1B visor.

Заштитен штит со метална мрежа и стреа
од PVC

SP 28

SP 29

EN 166

Штит од поликарбонат, 22 cm
Polycarbonate visor, 22 cm

Lift-off wire mesh face shield and foreheadspoiler

S
A
H
E

22-1.2
12U1B

UNIVET 607

EN 166

UNIVET 606

Штит од поликарбонат, 33 cm

Штит од поликарбонат и адаптер за штит.

Polycarbonate visor, 33 cm

Face shield with adaptor

M
I
T

ЗАШТИТНИ
НАОЧАРИ

ØÒÈÒÎÂÈ ÇÀ ËÈÖÅ

EN 166, EN 170

0068
006
068
068
2C -1.2 U1 BT 89

ÍÀÎ×ÀÐÈ ÇÀ ÇÀÂÀÐÓÂÀ×È
WELDING GOGGLES

UNIVET 618

EN 166, EN 169

T
XLS - MH

V-Guard HeadGear

EN 352-1, EN 1731

XLS - PC

EN 166, EN 352-1

Заштитен штит со метална мрежа
во комбинација со антифони XLS.

Заштитен поликарбонатен штит во
комбинација со антифони XLS.

Hearing protector combined with
lift-off wire mesh face shield.

Hearing protector combined with
polycarbonate face shield.

EN 166 389 бТ,
EN 1731-F

V-Gard Headgear е штит за лице кој содржи квалитетен
гама визир V-Guard што овозможува целосна заштита
за лицето. Изработен од издржлив HDPE, величини
за главата 52-64cm, универзално поставување на
визирот со 3 точки, регулирање на главата со 7 точки,
висококвалитетни перничиња со сменување, механизам
на тилот за вадење со една рака, за работа при високи
температури (до 204 °C) и избор од 20 визири.
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Топлоотпорни наочари за
заварувачи со оксиген, со директна
вентилација, рамка од полиестер,
минерални стакла 50 мм, 60 гр.

V-Gard Headgear is a brow guard that in combination with the wide range
of V-Gard Visors offers a lightweight,comprehensive face protection
system.
Featuring a durable and stylish HDPE, weight 200gr, head sizes 52-64cm,
7 point crown adjustment, 3 point visor loading , replaceable apsorbent
comfort pads, ratchet i the nape - 1 hand use, and the choice of over 20
visors. Verison V-Gard Headgear Elevated Temperature

Welding Protective goggles material
and warm resistant. Mineral glass
lenses 50 mm. Tissue Elastic headband guarantees an
excellent wearability. Weight 60 g.

BV - 24/
ARTILUX WELD

SE 1140/
WELDGUARD

Наочари за заварувачи со оксиген, со
подигнувачки визир, вентилација со
заштита од прав, PVC рамка

Наочари за заварувачи со подигнувачки
визир, PVC рамка, темни стaкла со DIN од 5-11

Welder’s goggle with soft-flex frame and
flip-front screen
EN 166, EN 169

Welding goggles, class F visor, PVC frame,
welding glasses DIN 5-11
EN 166, EN 169

5 XT W 1 CEo 5U1
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TM 100

S
A
H
E

EN 166
166,
666 EN 169,
69,
69
9 EN 17
1755

Шлем за заварување со облога,
изработен од лесен топлоотпорен
полиамид, со подигнувачки визир.
DIN 09-13
Welding helmet with headband, made
of lightweight heat resistant nylon,
elevating screen. DIN 09-13

TM 600

EN 166, EN 175, EN 379

TM 715

EN 166, EN 175, EN 379

Шлем за заварување со филтер за
автоматско затемнување (9-13) со
прозрачен слој, изработен од лесен
издржлив полиамид.

Шлем за заварување со филтер за
автоматско затемнување (9-13) со
прозрачен слој, изработен од лесен
издржлив полиамид.

Welding helmet with auto dimming filter
(9-13) with transparent Mica, made of lightweight sustainable polyamide.

Welding helmet with auto dimming filter
(9-13) with transparent Mica, made of lightligh
h
de.
weight sustainable polyamide.

T

MASK 3

РЕСПИРАТОРНА
ЗАШТИТА

M
I
T

EN 166, EN 169, EN 175

Штитник за заваувачи од PVC со
рачка за рака

Welder’s shield of PVC with handle

MASK 4

EN 166, EN 169, EN 175

Шлем од PVC за заварувачи со облога,
подвижен визир.
Welder’s shield of PVC with headband,
rolling screen.
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Филтрирачка дишечка заштита - APR

В О З Д У Ш Н И Д И Ш Н И А П А РАТ И - В Д А

Дишечки филтри - за зашита во средини со гасови и честици
Времето на работа на дишечките филтри зависи од условите на употреба. За гасови или комбирани филтри, животот на филтрите се
определува по мирисот кој се чувствува како надразнување во текот на дишењето. Некои филтри имаат максимално време на работа
(CO филтер, комбиниран филтер 89 Hg/St).
Филтрите за прав или комбинираните филтри кои што се користат во средини со тврди честички и прав, времето на работа се определува со
намалување на капацитетот на дишење.
Со комбиниран филтер – во зависност од основната заштитна функција треба и двата критериуми да се исполнат.
Филтрите за прав треба да се користат еднократно во средини со радиоактивна опасност, спори, бактерии, вируси и ензими.

Сигнална
Боја

Опис

A

Органски гасови и пареа
(точка на вриење > 65°C

B

Неоргански гасови и пареа
(без CO), пр. Cl, H2S, HCN

Е

Сулфур диоксид и
киселински гасови и пареа

AIRXPRESS

Стандард

M
I
T
EN 137:2006 тип 2

Воздушниот дишен апарат AirXpress е специјално дизајниран за
специјални случаи и спасување. AirXpress овозможува сигурна дишна
заштита и во најтешките услови, вклучувајќи и гасењето на пожари.
Виталните компоненти на пневматиката и седиштето се исти како оние
што се користат на скапите модели како SCBA MSA. Белодробниот автомат
е директно поврзан со редуктор на притисок, што обезбедува брзо
монтирање, дури и од неискусен персонал.
Компоненти:
AIRXPRESS
6 л/300 бари челична боца (празна)
3S –PS –MAXX Целолицева маска
Челична боца 6 литри / 300 бара
Композитна боца 6,9 литри / 300 бари (празна)

S
A
H
E

Максимално разредена
Класа гасова концентрација

Тип

Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)
РЕСПИРАТОРНА
ЗАШТИТА

При употреба на филтрирачки маски, треба да се знае видот, карактеристиките и својствата на опасната супстанција во опасната средина.
Треба да има доволна количина на кислород за вдишување на воздух (околу 17%).
При употребата на филтер за прав не треба да присуствуваат опасни гасови, а гасовите филтри не треба да се користат за прав. Во средина со
присуство на двете, треба да се користи комбиниран филтер.
Најчесто употребувани се филтрите каса АВЕК, кои што заштитуваат од многу опасности истовремено.
На основа на EN 141, овие филтри ги имаат опфатено областите кои ги покриваат класите A, B, E и K.

Апарат за дишење со компресиран воздух
PremAire® Combination

PremAire Combination е дишен апарат со цилиндар за компресиран воздух,
апаратот е мултифункционален, удобен и лесно достапен. Поедноставениот
дизајн вклучува и вентил за првиот степен на регулаторот и вентил на шишето
на едно место за помала големина и чист профил за намалување на ризикот
од закачување при работа во тесни места, комбинирачки вентил, манометар
и редуцирвентил на шишето (во зависност од типот што е потребен постојат
четири различни комбинации). Ременот држачот за раменици овозможуваат
подобар комфорт и лесно преместување на шишето од десното бедро на левото
или друга комотна позиција.
PremAire Combination Escape, со маска 3S, 2 л челична боца (празна)
PremAire Combination Escape, со маска 3S, 2 л композитна боца (празна)

К

Амонијак и органски
производи на амонијак

S-CAP

AX

NO-P3

Азотни оксиди
пр. NO, NO2,
и честички

Hg-P3 Живина пареа
и честици

CO*

T

Органски гасови и пареа (точка
на вриење < 65°C)и супстанции
со ниска точка на вриење,
групи 1 и 2

Јаглероден оксид

Reactor Радиоактивен јод
P3*
и честици
P
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Честици

Максимално дозволено
време за употреба 20 мин

EN 403

S-CAP е само-спасувачка качулка специјално дизајнирана за заштита
на луѓе изложени на чад и гасови кои се испуштаат при пожар.
Најопасниот од нив е јаглеродниот моноксид (CO). С-CAP овозможува
ефикасна заштита на очите, главата и особено на респираторниот
тракт. Ставањето е многу лесно и брзо, дури и за оние што носат
наочари.
Времетраење на работа:15 мин.

Максимално дозволено
време за употреба 50 часа

MINISCAPE

Според локален распоред

Според локален распоред

Максимална пенетрација при филтрирање 20%
Максимална пенетрација при филтрирање 6%
Максимална пенетрација при филтрирање 0.05%

EN 141

Во случај на ненадејна појава на опасни супстанции во воздухот, самоспасувачките уреди го филтрираат воздухот и дозволуваат повлекување
од опасната зона. Не се користат во безкислородна средина. Ако постои
опасност содржината на кислород да падне под минималната граница,
треба да се користат само-спасителни уреди кои работат самостојно.
MiniSCAPE е уред за еднократна употреба со траење од 5 мин. опремен е
со дел за устата и штипка за нос. Благодарение на минималната големина,
лесно се става во џебот на лабораториска престилка или на појас.
Филтер ABEK-5 DIN 58647-7.
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Маска за цело-лице со два филтри.
Обезбедува максимална заштита и
комфорт. Со својот специјален дизајн
лесно се става и вади без проблем.
голем визир, обезбедува панорамски
поглед. Изработена од антиалергичен
материјал.
р ј
EN 136 класa 2

ADVANTAGE 3100
Маска за цело-лице со еден филтер.
Обезбедува максимална заштита и
комфорт. Со својот специјален дизајн
лесно се става и вади без проблем.
Големиот визир обезбедува панорамски
поглед. Изработена од антиалергичен
ријал.
материјал.
EN 136 класa 3
EN

3S BASIC PLUS

ФИЛТРИ ЗА МАСКИ И ПОЛУМАСКИ MSA

Маска за цело лицевата со еден филтер.
3S Basic Plus е направена како лично
заштитно средство во индустријата.
Обезбедува максимална заштита и
комфорт. Користи филтри со винт по
EN 136 класa 3
стандард EN 148-1.

M
I
T

РЕСПИРАТОРНА
ЗАШТИТА

ADVANTAGE 3200

EUROFILTER P1
EN 143

Предфилтeр P1, заштитна
од нетоксични аеросоли до
4 пати TLV
Protection against non-toxic
aerosols to 4-multiple TLV,
packed by two pieces

S
A
H
E

ФИЛТРИ

EUROMASK UNO

EN 140

Гумена полумаска сo еден филтер со менување EUROFILTER,
централен вентил од силикон
Safety rubber semi-mask with one replaceable EUROFILTER filters,
central expiratory valve from silicon, adjustable fastening tapes.

T
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NEW EUROMASK

EN 140

Гумена полумаска со два филтри EUROFILTER, централен
вентил од силикон
Safety rubber semi-mask with two replaceable
EUROFILTER filters, central expiratory valve from silicon,
adjustable fastening tapes.

Филтри за маски сo еден филтер
ADVANTAGE 3100, 410 и 3S.
R - погоден за повторна употреба според
EN143:2000/A1:2006
D - тестиран со доломит

филтер

ФИЛТРИ

EN 140

Филтри за полумаска MILLA со еден и
два филтри
Filters for MILLA half mask with one or two
nests

филтер

европска
норма

P2(S)

ЕN 143

A1(S)

EN 141

A1B1E1K1

EN 141

европска
норма

A2

EN 141

A2B2E2K1

EN 141

A1B2E2K1 P2 R D

EN 141

A2B2E2K1 Hg P3 R D

EN 141

A1B2K2E1CONOHgP3RD

EN 141

P3 R D

EN 143
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831 S FFP2S

S
A
H
E

E 149
EN

Профилна полумаска со слој активен слој
од јаглен, против прав, тврди и течни
аеросоли, со вентил.

SH3100 P1

AFFINITY 2111 V FFP1

EN 149

710 FFP1 S

Склопувачка правозаштитна
полумаска за средини со тврди и течни
аеросоли, FFP1

Склопувачка правозаштитна
тн
н
маска, FFP1

Folding respirator, protection
against solid non-toxic particles
iccle
es an
and
d
aqueous aerosols to 4-multiple
mu
ult
ltip
ip
ple
le MA
M
MAC.
AC.
C

Fold
Fo
old
Folding
respirator, protection against
soli
so
lilid non-toxic particles and aquesolid
ouss ae
ou
aer
r
aerosols
to 4-multiple MAC,
pack
pa
ackked
d separately
se
packed
in PE bags.

811 FFP1

EN 149

T

Профилна правозаштитна полумаска со вентил
за средини со тврди и течни аеросоли
Pre-moulded respirator, protection against solid
non-toxic particles and aqueous aerosols to
4-multiple MAC, expiratory valve.
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EN 149

EN 149
499

Склопувачки респиратори за заштита на
дишните патишта од аеросолни честици,
прав, дим, магла, со вентил.
EN 149:2001 + A:2009 и EN 143:2000 +
A1:2006.
00 Ниво на заштита: FFP1

dab
ble respirators
res
espi
p
pi
Foldable
for protection against
ero
roso
so
ol particles,
part
pa
r ic
rt
icle
le
es,
s, dust,
d
aerosol
smoke, mist
Gree
Gr
ee
en color
c lo
co
lorr marking
maark
rkin
i g , with
in
w valve
Green
N 149:2001
149
9:2
: 00
001
1 + A:
A
20
009
9 aand
n
nd
EN
A:2009
143
4 :200
:2
200
00+
+A1
A :2
:200
00
06.
6. LLevel
evel
ev
el p
ro
ro
EN 143:2000+A1:2006.
protection:
FFP1

831 FFP2S

Pre-moulded respirator with active coal layer
and expiratory valve, protectionagainst solid
particles and aqueous aerosols to 10-multiple
NPK, irritating vapours and gases under MAC.

Респиратор за заштита
за дишење во средина
со аеросолни честици,
прав, дим, магла, со
вентил.
Ниво на заштита: FFP3

Cup-shaped respirators
for protection against
aerosol particles, dust,
smoke, mistwith valve
Level protection: FFP3

MANLY
LY

EN 149

Respirator Typhoon with
exhalation valve against
non- toxic solid and liquid
aerosols in consentations
up to 12 NPK-P

Респиратор Typhoon со
активен јаглен и вентил за
издишување на нетоксични
тврди и течни аеросоли, со
концентрација до 12 NPK-P,
за средини
ре
едини со органски
ор
рга
гансски и
ганс
киселински
ели
линс
инс
нски
ки испарувања
исп
пар
а ув
у ањ
ања

EN
N 149

Профилна хигиенска
полумаска. Не е ЛПС.
Disposable shaped mouthscreen without valve.

VS2200AV-FFP2OAV

VS2200V-FFP2

Респиратор Typhoon со
вентил за издишување
на нетоксични тврди
и те
течни аеросоли,
р
со
концентрација
конц
ко
нцен
нц
ентр
ен
ентр
рац
цијја до 1
12
2 NP
N
NPK-P
K-P
KP

EN 149, 143

Р ОРН
СПИРАТ
РЕСПИРАТОРНА
ЗАШТИТА
ШТИТА

M
I
T
AFFINITY 1131 V FFP3

EN 149

Respirator Typhoon with active
carbon exhalation valve against
non- toxic solid and liquid aerosols
in consentations up to 12 NPK-P,
against nuisance organic vapor and
acid gas.

EN 149

Профилна правозаштитна полумаска со вентил, за
средини со тврди честици и водени аеросоли

Pre-moulded respirator with active coal layer and
expiratory valve, protection against solid particles and
aqueous aerosols to 10-multiple MAC, irritating vapors
and es under TLV, separately packed in PE bags.
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S
A
H
E
P-02

Појас за работа на
висина со монтерски
појас и ремени,
закачување на грб и од
страна - економик

T

EN 353-2

Лична заштитна опрема за височина со стопрачки средства вклучувајќи и рефлективни линии.

EN 354

Врзувачки јажиња и ленти.

EN 355

Апсорбери од јаже или ленти.

EN 358

Ремени и јажиња за позиционирање и поддршка при работа.

EN 360

Апсорбери со автоматско собирање.

EN 361

Прерамки за тело.

EN 358 + ЕN 361

Комплет појас со каиш о јаже за позиционирање.

EN 362

Карабини.

EN 795

Позиционирачки средства.
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Height harness with
mounted belt and
straps, anchorage
point on the back and
side

P-20

Појас за работа на висина
со монтерски појас и
ремени, закачување на
грб и од страна.

ВИСОЧИНСКА
ЗАШТИТА

M
I
T

P-03S

Height harness with
mounted belt and
straps, anchorage
point on the back and
side

Појас за работа
на висина без
поддршка за грб,
закачување на
грбот и градите.

Height harness
without back support, anchorage
point on the back
and chest

P-51E
Појас за работа на висина,
закачување во три точки: на
грбот, на градите, и од страните,
широка и зајакната поддршка за
грбот, еластичен-растеглив ремен,
обезбедува поголема удобност, ја
олеснува работата и го ублажува
ударот на градите, поседува
автоматски точки кои овозможуваат
брза и сигурна монтажа на телото во
сите услови на работа.
Harness for working on heights, anchoring on three points: back, chest and
sides, wide and strengthen support
on the back, elastic belt, and autoated
points which make fast and safe mounting on the body in all environments.

PB-10
Појас за
позиционирање, за
работа на столбови,
широка поддршка за
грбот.

Positioning belt,
for working on
pillars and poles,
wide support on
the back
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EN 361 , 358

Појас SEKURALT EXPERT PRO 100
Mодел: Expert pro 100
Mатеријал: полиестер
Тежина: 1980 гр.
Величини: S - XXL

Harness SEKURALT EXPERT PRO
100
Мodel: Expert pro 100
Material: polyester
Weight: 1980 гр.
Size: S - XXL

Појас со задна точка за
закачување и дистанциона лента.
1 точка на закачување напред.
Позиционирачки колан со
движење од 1800. Два странични
„D” прстени. Додатни алки за
алат. Регулирачки поставени
прерамки. Автоматски „Quicklock” закопчувачи. Прстени
изработени од појачан
алуминиум. Најлонска торба.

Harness with a back anchorage
point and an extension strap +
1 front anchorage point + 1800
moving work positioning belt with
2 lateral D-rings and tool-holding
rings. Adjustable shoulder and
padded leg straps. Automatic
quick-lock buckles. Rings made of
forged aluminium. Supplied with a
nylon bag.

TEIDE LIGHT/ B103-2
EN 361, 362, 358, 354

M
I
T

TEIDE LIGHT/ B 103/2
Mатеријал: полиестер

TEIDE LIGHT/ B 103/2
Material: polyester

КОМПОНЕНТИ:
- 1 појас Sekuralt Light
4 plus
- 2 карабини Sekuralt
- 1 статично јаже за
врзување 1,5 м. Sekuralt
- 1 торба Sekuralt

COMPONENTS:
- 1 Harness Sekuralt Light
4 plus
- 2 connectors Sekuralt
- 1 static connecting lanyard 1.5 m. Sekuralt
- 1 big
g net bag
g Sekuralt

S
A
H
E

ВИСОЧИНСКА
ЗАШТИТА

SEKURALT EXPERT PRO 100

SEKURALT LIGHT 5 PLUS

SEKURALT LIGHT/ B 1020

EN 361

T

Целосен појас за тело Sekuralt
B - 1020
Mатеријал: полиестер
Тежина: 670 гр.
Величина: уни

B 1020 SEKURALT LIGHT
Full body harness
Material: polyester
Weight: 670 гр.
Size: uni

Појас со задна точка за
закопчување и дистанциона
лента.
Регулирачки прерамки.
Граден појас.
Седечки ремен.

Two-colored harness with 1 back
anchorage point and an extension
band.
Adjustable leg straps.
Chest strap.
Buttock strap.

SEKURALT LIGHT 4 PLUS
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Појас SEKURALT LIGHT 5 PLUS
Mатериjал: полиестер
Тежина: 900 гр.
Величина: уни
Двобоен појас со една задна
точка за закоплување и
дистанциона лента + 1 точка
за закачување од напред со
два прстени со „D” форма.
Регулирачки прерамки,
седечки појас. Торба Sekuralt

EN 361

Harness SEKURALT LIGHT 5
PLUS
Material: polyester
Weight: 900 g.
Size: uni

Two-colored harness with
1 back anchorage point an
extension band + 1 front
anchorage point with 2 D –
rings.
Adjustable shoulder leg straps
Net
bag.
aand
an
d buttock
b tttoc
bu
o k strap.
stra
st
rap.
p. N
e b
et
ag
g.

EN 361, 362, 358

Sekuralt light 4 plus
Материjал: polyester
Тежина: 1250 g.
Величини: M - XXL

Sekuralt light 4 plus
Material: polyester
Weight: 1250 g.
Size: M-XL, XXL

Појас со една точка за закачување
на грбот со регулирачка лента
+ 1 предна точка за закачување
+ ремен за позиционирање со
2 странични алки со “D” форма
и гајки за алат. Градна лента и
седечка лента.

Two-coloured harness with 1
back anchorage point and an
extension band + 1 front anchorage point + work-positioning
belt with 2 lateral D-rings and
tool-holding rings. Adjustable leg
straps. Chest strap. Buttock strap.

SEKURALT LIGHT P1

Позиционирачки појас
Mатериал: полиестер
Тегло: 580 гр.
Величини: уни

Работен позиционирачки појас
со два странични прстени со “D”
форма. Лесен за поставување
и регулирање, со алки за
прикачување на алат. Може
да се користи само појасот за
позиционирање, но никако за
заштита од пад.

EN 358
Work positioning belt
Material: polyester
Weight: 580 g.
Size: uni
Work position belt with 2 lateral “D”
rings. Adjustable and easy to fit. With
tool holding loops and rings for tool
holders. It can only be used connected to a work positioning lanyard,
never use for fall arrest.
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EN 354

SEKURALT 986
Semi-static connecting lanyard
SEKURALT, Ø 11 mm,
with 2 plastic thimbles.
length:1.5M

П
Полустатично
помошно јаже SEKURALT,
Ø 11 мм, со 2 пластични јамки.
должина: 1.5M
д

SEKURALT AMN/3
Апсорбер со полустатично јаже
1.8м.
Должина на апсорберот: 34 cm
Целосна должина: 180 cm.
Должина на јажето: 120 cm.
Апсорбер со двојно
полустатично јаже +1
алумински конектор со винтово
заклучување + 2 алумински
конектори со 55 mm. отвор.

EN 355, 362

Energy absorber with semi-static lanyard 1.8m
Absorber length: 34 cm
Total length: 180 cm.
Rope length: 120 cm.
Energy absorber with forked semi-static
lanyard + 1 aluminium connector with
screw lock + 2 aluminium connectors
with 55 mm. opening.

EN 362

модел: карабина sekuralt 986
тежина: 346 гр.
материјал: челик
статична издржливост: 23KN
челична карабина што се врти и
индикатор за пад, со автоматско
заклучување, 11,5мм отвор.

model: connector sekuralt 986
weight: 346 g.
material: steel
static resistance: 23KN
caSteel connector with swivel and fall indicator, automatic lock, 11,5mm opening.

M
I
T

SEKURALT 993 TRIPLE ACTION
модел: синa карабина sekuralt 993
тежина: 79гр.
материјал: алуминиум
статична издржливост: 23 kN
Карабина од појачан алуминиум,
сина бојан, автоматска со тројно
заклучување, 22 мм отвор

S
A
H
E

ВИСОЧИНСКА
ЗАШТИТА

SEKURALT 10150
S

EN 362

model: blue connector sekuralt 993
weight: 79g
material: aluminium
static resistance: 23 kN
Made of forged aluminium, blue colour,
automatic lock with triple action,
22 mm opening

SEKURALT PRO901ALU DOUBLE ACTION
N

SEKURALT AM 200

EN 355

Апсорбер со полустатично јаже 1.5м
Должина на апсорберот: 34 cm
Целосна должина: 150 cm.
Должина на јажето: 120 cm

Energy absorber semi-static
lanyard 1.5m
Absorber length: 34 cm
Total length: 150 cm.
Rope length: 120 cm.

SEKURALT 239

Полустатично регулирачко
јаже SEKURALT, Ø 11 мм, со една
пластична јамка,
должина: 2 м

модел: sekuralt PRO901ALU
тежина: 102 гр
материјал: алуминиум
статична издржливост: 27 kN
отвор: 23 мм
Алуминска
нска ка
карабина,
арабина автоматска,
со двоен
ен б
ен
безбедносен
еззбедносен
ен систем.
сис
истем.

EN 358

Semi-static adjustable lanyard
SEKURALT, Ø 11 mm, with 1 plastic
thimble,
length: 2 m

model: sekuralt PRO901ALU EN 362
weight: 102 g.
material: aluminium
static resistance: 27 kN
opening: 23 mm
oAluminium connector, PRO range, automatic lock, double safety action.

S
SEKURALT ENERGY ABSORBER WITH
ELASTIC WEBBING EN 362, 355

T

Е
Еластично
јаже со апсорбер
на енергија, еластичен ремен,
н
раздвоен + 1 автоматска челична
р
ккарабина + 2 алуминиумски
ккарабини со 60мм отвор.
должина: 2m
д
материjал: полиестер
м

SEKURALT DAR

Осигурителна линија SEKURALT 2.5
дoлжина: 2.5м
тежина: 1.38 кг
Осигурителна линија, обезбедена со
50мм широк и 2.5 метра долг ремен
од полиестер. Вклучува закачување
на макара на горниот крај + 1 sekuralt
челична карабина, самозаклучувачки
че
осигурителен дел на долниот крај.
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Energy absorber with elastic
webbing, elastic forked lanyard +
1 automatic steel connector + 2
alluminium connectors with 60mm
opening
total length: 2m
material: polyester

EN 360

Fall arrester SEKURBLOK SEKURALT 2.5
length: 2.5m
weight: 1.38 kg
Retractable fall arrest device, equipped
with 50mm -wide and 2.5 meter-long
polyester webbing. It includes a swivel
anchorage with a fall indicator in its
upper end + 1 sekuralt steel connector,
twist lock in its lower end.

SEKURALT MLDP-600
EN 362

SEKURALT MAOV -120
EN 362

P/1/2/3

EN 362

Тежина: 462 гр.
Алуминска карабина со автоматско
заклучување, 60 мм. отвор.

Тежина: 174 гр.
Статична отпорност: 23 KN
Челична карабина, заклучување “screw-lock”,
17мм отвор.

Кука за заклучување
P/1 ( Ø 75 mm), P/2 ( Ø 110 mm),
P/3 ( Ø140 mm)

Connector Sekuralt MLDP-600
Weight: 462 g.
Aluminium automatic connector, 60
mm. opening.

Connector Sekuralt MAOV-120
Weight: 174 g.
Static resistance: 23 KN
Steel connector, screw lock, 17 mm. opening.

Locking hook
P/1 ( Ø 75 mm), P/2 ( Ø110 mm),
P/3 ( Ø140 mm)
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EN 795

Anchorage connectors are compatible for use with MSA fall arrest and confined space entry/retrieval components. They have
a minimum breaking strength of 22.24 kN.

Јаже со апсорбер на енергија
MSA Workman EN 795
J
Jaжињата
со апсорбер обезбедуваат конекција помеѓу појасот
и местото за закачување. Апсорберот гo чува работникот
ззаштитен од гравитациските сили според EN стандард
и растојанието за забавување е максимално од 175 cm.
ЈЈажињата на MSA се лесни и ефикасни.
Челичен прицврстувач со спојка, 2,0 m регулирачка
Ч
- се прикачува лента за задржување на ударната сила под 6 kN
- Конфигурација со I-форма или Y-форма
- Сертификат EN 354, EN 355

Самонавивачко јаже MSA Workman SRL
Лесен, издржлив термопластичен корпус и
амортизери за омекнување на удар.
- Вградена ергономска рачка за носење за
полесен транспорт и инсталација.
- Производ со RFID можности за упростено
проследување и контрола
- 136 kg работен капацитет
- Кука со вртење, за да не се греби кабелот
- Индикаторот за товар сигнализира дека
работникот со MSA Workman SRL паднал.

Самонавивачко јаже
MSA Workman PFL EN

EN 360

T

EN 1496, Class B

SEKURALT TRIPODE
RIPODE KIT

Самонавивачките јажиња се блокатори на пад со брза реакција, што го
С
о
ограничуваат растојанието на падот и брзината на успорување и не ја
о
ограничуваат слободата на движење. Идеални се за употреба при качување на
сстолбови или за работа што бара вертикална подвижност.
• Интегриран индикатор за товар
• Интегрирана клучалка на PFL/SRL конектор
• Издржлив, термопластичен корпус
MSA Workman PFL EN, 25 mm полиамид или кабел, 3,6 m, челична карабина
M
MSA Workman PFL EN, 25 mm полиамид или кабел, 3,6 m, алуминска карабина.
M
SSelf-Retracting Lanyards are fast-acting fall arresters that limit free fall distance,
d
deceleration distance and free fall forces while allowing the user freedom of
movement. SRL devices are ideal for climbing ladders or any other application
m
where vertical mobility is needed.
w
• Integral load indicator
• Integral swivel at PFL/SRL connector
• Durable, engineered thermoplastic housing

Ограничувач со Y облик MSA Workman

• lightweight design, durable thermoplastic housing and impact-absorbing bumpers
• Integral, ergonomic carrying handle for easier
transport and installation
• RFID-enabled product for simplified product
tracking and inspection
• 136 kg working capacity for increased versatility
• Swivel snap-hook avoids twisting of the cable
during use
• Load indicator alerts users that the MSA Workman SRL has been involved in a fall
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Тежини за рамнотежа
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Energy-absorbing
lanyards provide a means of connection bettween the fall arrest attachment of MSA full body harnesses and
a qualified anchorage connector. The energy absorber keeps fall
arrest forces below EN limits and deceleration distance is controlled to a maximum of 175 cm. The lanyard is available in web,
rope, and wire rope configurations with a variety of snaphooks.

EN 360

Врзување за појасот ARCA со патент, RFID функција, максимално растојание за
сопирање е 1.1м. Силата на сопирање е ограничена до 6kN. Закопчување со
лепенки за појасот, 2м должина на сигурносната лента, термопластично куќиште.

EN 360

EN 795
795B,
95B,
B, 360
360, 1496
96

Комплет триножник sekuralt
alt + сскрипец
кр
рип
и ец
eku
ek
uralt 20M
sekuralt 20M + sekurblok sekuralt
п
ир
аботаа вво
о
Комплет за осигурување пр
при
работа
затворени тесни простории,
ии, што
што бараат
бар
араа
аатт
можност за качување и спуштање.
ушта
уш
тање
ње.
Комплектот вклучува:
eku
kura
rallt
lt ссо
о
1 алумински триножник sekuralt
порт
ртир
ирање
скрипец и торба за транспортирање
alt со должина
1 сигурносен чекрк sekuralt
ваща планка
20 M , снабдена със свързваща
ralt 20M
1 сигурносна линија sekuralt

ВИСОЧИНСКА
ЗАШТИТА

Ремен MSA Workman

Јамките и лентите се користат со компонентите за заштита од
паѓање и спуштање. Јамка MSA Workman од 1,5 m и 2m.
Минимална издржливост на карабините на MSA е 22,24 kN.

Тежините за рамнотежа се дизајнирани
како помошно средство за работа на
височина, работниците може да користат
една или две, за дополнителна рамнотежа
и комфорт

The weights for balace are designed as auxiliary tool for working on heights, workers can
use one or two, for additional balance and
comfort.

MSA Workman
man winch
Чекрк со должина од
д 10
10, 15, 20
20м
0м кабел од
не ‘рѓосувачки челикк или поцинкован.
Максимална сила при
и сопирање - 6kN
Максимален капацитет
тет - 225кг.
Максимален капацитет
тет за луѓе - 140кг.
gth of 110,
0, 15,
15, 20m
0m
Winch with cable length
el or galvanized.
galvaanized
i d.
made of stainless steel
stop
pping
g - 6kN
6kN
Maximum force while stopping
222 g.
Maximum load weightt - 225kg.
opl
plee - 140kg.
pl
140k
14
0kg.
0k
Maximum load for people

alt+
al
t+ winch
win
inch
ch
Aluminium tripod kit sekuralt+
sekuralt 20M + sekurblok sekuralt
ekur
ek
urallt 20M
20M
This is a basic fall arrest kit fo
forr w
working
orrkin
rking
ng
in confined spaces, in operations
ati
ti
tions
that
th
d descenddescend
nd
drequire both ascending and
ing systems. The kit includes:
es::
1 aluminium tripod sekuraltt with
with a pulpul
ul-ley and transport bag
1 rescue winch sekuralt 20 M long,
supplied with connecting plate
1 fall arrester sekuralt 20M

Tethering on the ARCA harness with zipper, C RFID function, 1.1m maximum stopping
distance, stopping power is limited to 6kN. velcro for the harness, 2m length on the
safety line, termoplastic housing.
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CO2 ПП Апарати CE, EN3,EN1866,
MED/SOLAS
Тежина од 2 и 5кг
Тежина од 2х5, 10, 30, 45 кг
EPDM маркуч-струйник с
пирамидален връх и дървена
дръжка за предотвратяване
образуването на статично
електричество

ZAHAS IV
EN 469, EN 14116

Противопожарен костим за употреба
во хемиска, гасна, петролна индустрија,
металургија итн. Се користи за
стандардни противпожарни дејствија
во објекти.
Величини: S-XXXL
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RESCUE
EN 659,388,420,407

Топлоотпорни
ракавици од
природна телешка
кожа, појачана дланка
од Gore-Tex и постава
од Nomex/Kevlar.

T

SPRINKLER F2A CA HI3 SRC

Горен дел: Лицева негоречка и водоотпорна природна кожа.
Негоречки врвки, тројни и четворни негоречки шевови, систем за брзо
облекување и соблекување.
Влошка: Специјална ПУ смеса со висока изолација.
Постава: Cofra-Tex водоотпорна мембрана со Waterpro-Tech систем.
Ѓон: Целосно изработен од нитрил отпорен до +300°C (1 минута
контакт)
Капа: Челична
Плоча: Неметална APT plate – Zero Perforation
Величини: 40-48

Upper: Full grain fireproof and water repellent leather. Fire proof laces,
triple and quadruple fireproof stitching, quick- release system.
Footbed: Special PU compound devised to give high insulation.
Lining: Cofra-Tex Waterproof membrane with Waterpro-Tech construction
system
Sole: Fully made of Nitrile rubber resistant to +300°C (1 minute contact)
Toe Cap: Steel
Midsole: Non metallic APT plate – Zero Perforation
Size: 40-48
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Млазница
Млазница Турбо 2”,
со рачка, млазница
со три позиции.
Величини: 1”- 3”.
Со можност за
прецизно регулирање
на млазот.

Прашести ПП Апарати
Големина од -1,2,3,6,12 кг CE, EN3, MED/SOLAS
со држач за монтажа.
Апарати со појачана количка– 25,50,100 кг CE,
EN1866, MED/SOLAS.
Глава со сигурносен вентил и манометар.
Состав на правот: BC и ABC.

EN 1866
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Против пожарни одела

Против пожарни
одела EN 1869
од 100% плетено
фибер-стакло
Величини: 1.5х1.5м,
1.60х1.80м
Tоплозаштитни
одела до 130 оC.

EN 1866

EN 1869

ПРОТИВ
ПОЖАРНИ
АПАРАТИ

Прашести ПП Апарати

CO2 и CO Противпожарни апарати

ПП Маска XLZLC30
EN 403

Маска заштитна од
пожар со филтер
и капа. Ја чува
главата и обезбедува
заштита за дишење
при евакуација од
пожар, издржливост
до 30min.
Fire escape mask with
filter and hood.
It provides protection
for the head and
allows breathing
while evacuating
from fire.

Против пожарни црева

EN 14540

ПП црева 8/15/16 bar EN 14540, DIN 14811, MED
96/98/EC
Специализирани црева со NBR/PVC плетка,
водоотпорен надворешен премаз, погодни за
хемиска индустрија и рафинерии
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MEDICINE
о
Конус од PVC со
но
основа - сигнално
0 см.
портокалов, - 30

CONE 2

CONE
3
C
Ко
Конус
од PVC со
основа - сигнално
осн
ално
портокалов,
по
со рефлективни
ни
ленти - 50 см.
лен

Ко
Конус од PVC со
осн
лно
основа - сигнално
по
портокалов, - 50 см.

CONE 4

MED KIT

Конус од полиетилен
илен
со основа - сигнално
алн
лно
о
портокалов,
некршлив, НV - 50 см.

Торба со лекови
.Hand medicine
chest equipped.

Медицинско
сандаче за
монтирање на ѕид.
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АКСЕСОАРИ

CONE 1

Wall mounting
equipped medicine
chest.

Quickfix апарат за водоотпорни
фластер - лепенки 5501
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PLATE

100m

Плочка со рефлектор,
14х10,5 см

200m

Plate with reflector,
14х10,5 cm.

500m

BAND
ND

Сигнална
на лента од
полиетилен
илен
100м, 200м,
00м, 500м

POST
Сигнално
колче без
основа, 90 см.

CHAIN

T

Синџир од PVC, 24/39 мм, 70 гр/м, 25 м

Plastic post,
without base,
90 cm.

PVC chain 24/39mm, 70gr/m, 25m

BASE-1

BASE-2

FENCE NET

Основа од PVC со
цемент

Основа од PVC, полнеж
вода или песок

Plastic traingular base
with cement

Plastic round base, filled with
water or sand

Портокалова заштитна
оградна мрежа изработена од
PVC, за заштита при работа во
градежништво, 50m
Orange safety fence net made
of PVC, for construction working, 50m.
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Band polyethylene
olyethylene
Code: -100m
100m
22012300A
00A - 200 m
9600-2 - 500
0m

Водозаштитни лепенки погодни
за работа во влажна средина.
Лепенките се изработени од заштитен материјал што му овозможуваа
на кожата да дише. апаратот содржи
и
90 лепенки.
Water-proof plasters especially
suitable for damp workplaces. The
plasters are made of protective skin
friendly material that allows the skin
to breathe. Dispenser contains 90
plasters.

Quickfix полнење со фластер
лепенки 5511
51
11

Полнење со водоотпорни
фластер - лепенки, 45
лепенки.

KNEE PAD

Надколенка од
микропорест материјал

Insert for knee pocket
for working trousers, EVA
foam

PASTE

Паста за раце

Detergent for hands

TOF Emergency shower
wer
EN 2466
1100/380

Water resistant plaster refill
with 45 plasters.

Туш за тело и очи
Минимален притисок 2 Bar

FEYA

TOF Emergency shower 1100/380
Body and eyewash emergency
shower. Minimum pressure 2 Bar

Крпи за чистење,
100% памук.
Cloth for cleaning

GOMA

TOF Emergency shower
1100/60
Туш за очи
Минимален притисок 2 Bar

Гумена надколенка

Knee protector, rubber
foam

TOF Emergency shower 1100/60
Emergency eyewash shower.
Minimum pressure 2 Bar

177

EN 342 - Заштита од ниски температури

EN 14058 - Работно одело за работа во студена
средина

EN 343 - Заштита од дожд

EN 531 - Заштита од високи температури и пламен
EN ISO 11612

EN 1149 - Заштита од статичен електрицитет

EN 533 - Заштитно одело од незапаливи материи
EN ISO 11612

EN 13998 - Заштита од сечење со нож

EN 1073-2 - Заштита од радиоактивни честички

EN 14126 - Заштита од микроорганизми
опасни за здравјето
EN 1043-1 - Херметичко одело, ТИП 1

T

EN 1043-1 - Не херметичко одело, ТИП 2

EN 14605 - Заштита од течни хемикалии
под притисок, ТИП 3
EN 14605 - Заштита од течни аерозоли, ТИП 4

EN ISO 13982-1 - Заштита од пренос на честици
од хемикалии по воздушен пат, ТИП 5
EN ISO 13034 - Облека со ограничена
заштита од прскање со хемикалии, ТИП 6

0B = Основни карактеристики

01 = 0B + Затворени во петата, антистатични, апсорпција во петата
02 = 01 + Отпорност и апсорпција на вода
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EN 389 - Заштита од сечење со моторна пила

EN ISO 11611 - Заштитно одело за заварување
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ПРОФЕСИОНАЛНИ ЧЕВЛИ (без капа), Стандард: EN ISO 20347:2004

03 = 02 + Отпорност на перфорација, ѓон со заштита

EN 61340 - Заштитно одело за работници во средина
со потенцијална опасност од електричен удар

ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ (со капа), Стандард: EN ISO 20345:2004

EN 61340 - ЕSD - Одело за заштита од електрични
својства од електростатични удари

SB = Основни карактеристики за заштитни чевли

EN 407 - Заштита од високи температури и пламен,
а) отпорност со контакт на запалена површина
б) отпорност на прскотини од растопен метал

S1 = SB + Затворени во петата, антистатични, апсорпција во петата

EN 388 - Механичка издржливост
а) абразија, б) сечење, в) кинење, г) перфорација

EN 374- Заштита од хемикалии
(XYZ код за хемикалии кои се во согласност со ЕN 374)
а) метанол, б) ацетон, в)ацетонитрил, г) дихлорометан,
д) јаглероден дисулфид, ѓ) толуен, е) диетиламин,
ж) тетрахидрофуран, з) тетрахидрофуран,
ѕ) етил ацетат, и) n-хептан, ј) натриумова основа 40%
к) солна киселина 96%
EN 471 - Професионална облека со елементи за
висока видливост

погодно за краткотраен контакт со храна

S2 = S1 + Пропустливост на вода и апсорпција на вода

S3 = S2 + Отпорни на перфорација, ѓон со заштита од убод
S4 = S3 + Антистатични, го апсорбира ударот при одење (во областа на петата)
S5 = S4 + Отпорност на перфорација
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astex safety

ХА
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ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА • SAFETY EQUIPMENT
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ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА
SAFETY EQUIPMENT

