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Cofra®
A
egy olyan meghatározó szereplő a munkavédelmi lábbelik piacán,
melynek története egészen 1938-ig nyúlik vissza. A vállalat mind a mai
napig családi tulajdonban van, cipőit saját olaszországi és albániai gyáraiban,
valamint Kínában készíti. Választékában a speciális, kifejezetten egyes
szakmák részére fejlesztett lábbelik, illetve az ipar számos területén jól
használható védőcipők egyaránt megtalálhatóak. 2004-től munkaruházat
gyártásával, 2011-től pedig további egyéni védőeszközök forgalmazásával is
foglalkozik.
Minden terméküknél kiemelten fontos szempont a viselési komfort, illetve a
minőség, melyek biztosítását külön fejlesztő-tesztelő részlegeik teszik lehetővé.
Termékeik megjelenése az olasz tervezési hagyományoknak megfelelően
egyedi és divatteremtő, olyan, melyet más gyártóktól nem láthatunk.

További termékek
Minőségi lámpák ipari és szabadidős tevékenységekhez egyaránt

Ipari padlók és álláskönnyítők professzionális gyártója

Combyitalia

Jelzőszalagok és padlójelölők

Technológiák
Védőkaplik
Üvegszálas

Komozit TopReturn

Acél

Tömeg (gr) (42-es)

60

50

54

90

Rázuhanó tárgyak
elleni védelem

200J

200J

200J

200J

Vonatkozó szabvány

EN12568:2010

EN12568:2010

EN12568:2010

EN12568:2010

Tulajdonságok

-kiemelt mechanikai

-alakvisszanyerés

-utcai jellegű

-kiemelt mechanikai

tűrőképesség

deformáció után

orrkialakítás

tűrőképesség

-hőszigetelés

-hőszigetelés

-alacsony tömeg

-fémmentesség

-fémmentesség

-nem mágneses

-nem mágneses
További technológiák

Átszúrás ellen védő talplemezek
APT szövet

Acél
bélés

EN12568:2010

EN12568:2010

1100N (110kg)

1100N (110kg)

-könnyű, hajlékony

-kiemelt mechanikai

-nagy szálsűrűségű anyagból készül,

tűrőképesség

mely megakadályozza az átszúródást

-100% poliamid
-lélegző
-kopásálló
-párnázott, 3D
-antibakteriális
-nedvességelvezető

TEXELLE
bélés

-100% poliamid
-lélegző
-kopásálló
-nedvességelvezető

Talpközép

- antitorziós

támogatás

- széles közbetét üvegszálból és

-a talp teljes felületét védi,

polikarbonátból

egészen a lábbeli széléig kiér

- megvédi a talpat a
hosszanti és oldalirányú
hajlító hatásoktól

Kényelmi talpbetétek
Talpboltozat
támogatás

- keskenyebb közbetét
üvegszálból és polikarbonátból
- megvédi a talpat a
hosszanti hajlító hatásoktól

-Váltakozó vastagság

-Váltakozó vastagság

(12/6/3mm)

(12/8/3,8mm)

-Anatómiai kialakítás

-Anatómiai kialakítás

-Poliuretán alapanyag

-Lágy EVA és poliuretán

-Szövet bevonat

keveréke

-Energiaelnyelő sarok

-Szövet bevonat

-Lyukacsos kialakítás a

-Végig lyukacsos kialakítás

lábujjaknál

-Antisztatikus

-Antisztatikus

tulajdonságok

tulajdonságok

Kényelmi talpbetétek
MEMORY PLUS memóriahab talpbetét, mely kiemelkedő
viszkoelasztikus tulajdonságokkal rendelkezik, vagyis
viselés során felveszi a talp formáját, használat után pedig
visszanyeri eredeti alakját. Felülete nedvességelvezető,
szakadásmentes szövet, mely szárazon tartja a lábat.

Szabványok
EN ISO 20345:2011

EN ISO 20347:2011

Biztonsági lábbelikre vonatkozó szabvány

Munkalábbelikre (occupational) vonatkozó szabvány

SB

megfelelő formai kialakítás, jelölések,
orrmerevítő (200J zuhanó, 15kN nyomó
tárgyak ellen)

OB

megfelelő formai kialakítás, jelölések,
nem tartalmaz orrmerevítőt

S1

SB+zárt sarok+A+E+FO

O1

SB+zárt sarok+A+E

S1P

S1+P (átszúrásmentesség)

O1P

O1 +P (átszúrásmentesség)

S2

A+FO+E+WRU

O2

A+E+WRU

S2P

A+FO+E+WRU+P (mintázat nélküli talp)

O2P

A+E+WRU+P (mintázat nélküli talp)

S3

A+FO+E+WRU+P (mintázott járófelület)

O3

A+E+WRU+P (mintázott járófelület)

S4

A+FO+E+Szivárgásmentesség,
teljes vízállóság

O4

A+E+Szivárgásmentesség,
teljes vízállóság

S5

A+FO+E+P+Szivárgásmentesség,
teljes vízállóság, 4mm-nél mélyebb talpminta

O5

A+E+P+Szivárgásmentesség,
teljes vízállóság, 4mm-nél mélyebb talpminta

A

Antisztatikus tulajdonságokkal rendelkező talp

E

Energiaelnyelő sarokrész (5000N erőhatásnál >20J)

FO

Szénhidrogénekkel (olajjal és benzinnel) szemben ellenálló talp

P

Átszúrásmentesség (1100N)

HRO

Hőálló járótalp (300 C°, 1 perces kontaktidővel)

CI

Hideg ellen szigetelt talpi rész (-20°C esetén a belső hőmérsékletváltozás <=10°C)

HI

Hőhatás ellen szigetelt talpi rész (+150°C esetén a belső hőmérsékletváltozás <=22°C)

WR

Vízálló lábbeli (15 percig nincs vízáteresztés, majd az átázott felület nem lehet több 3cm2-nél)

WRU

Vízlepergető felsőrész (A felsőrész vízgőz áteresztőképessége >0,8 mg/cm2/h,
nedvességfelszívódás elleni védelme <30%/óra)

CR

Vágásbiztos felsőrészű lábbeli

SRC

Csúszásmentes talp

Gyártó megnevezése

Modell megnevezése
CE jelölés
Vonatkozó szabvány jelölése
Védelmi szint
Gyártási szám
Eurázsiai
Gazdasági
vonatkozó szabványok
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GREENfit

Cofra lábbelik
Így készül a POLY-GREEN

Poliuretán gyártási
hulladék

Újrahasznosított PU
granulátum

Védőlábbeli
komponensek

A POLY-GREEN a Cofra által kifejlesztett alapanyag, mely új és újrahasznosított poliuretán
megfelelő arányú keveréke. A POLY-GREEN a Cofra GREENFIT lábbelik talpszerkezetében
energiaelnyelő funkciót tölt be, illetve az ECO-TECH talpbetétek anyagában is megtalálható.

A termékek doboza
újrahasznosított
papírból keszül.

Kétrétegű PU/TPU talp, mely a TPU külső rétegnek köszönhetően kiemelten kopásálló,
miközben SRC csúszás elleni minősítéssel rendelkezik. POLY-GREEN belső csillapító rétege
kiemelkedő energiaelnyelő képességű, enyhítve ez által a gyaloglás és állás okozta derék- és
hátfájdalmat. Az ECO-TECH talpbetét anatómiai kialakítású, nedvességelvezető, antibakteriális
felületű. Alapanyaga újrahasznosított poliuretán, mely a sarokrésznél 10mm vastag.
A GREENFIT család fűzői olaszországban visszagyűjtött PET
palackok újrahasznosításával készülnek, így is csökkentve
a termékek ökológiai lábnyomát. A termékcímkék szintén
újrahasznosított PET szálakból készülnek.
A TEXPET jacquard
szövésű
alapanyag,
mely újrahasznosított
PET palackokból készül.
A technológia lényege az oldószermentes hőlaminálás, mely manapság a
leginnovatívabb és legfenntarthatóbb textillaminálási eljárás. A visszagyűjtött
palackokat kimossák, majd felaprítják. Ezután granulátumot készítenek belőlük,
melyet olvasztanak és fonallá extrudálnak. A következő lépés már az alapanyag
szövése.
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GREENfit
EN ISO 20345:2011

Az ECO-TECH talpbetét anatómiai
kialakítású, nedvességelvezető,
antibakteriális felületű.
Csillapító rétege újrahasznosított
POLY-GREEN alapanyagból készül.

RECONVERTED S1P SRC (35-48)

Alumínium
védőkapli
200J erőhatás ellen.
Könnyű (54gr) és alig
észrevehető a lábbeli
orrkialakításában.

ECOLOGICAL S1P SRC (35-48)
Továbbfejlesztett
APT
szövet
átszúrásmentes talplemez (S3/S1P).
Megfelel a szigorított EN22568-4
szabványnak; 3mm átmérőjű szeg
átszúrása ellen is véd szemben az
eddig előírt 4,5mm-rel.

REUSED S1P SRC (35-48)
• TEXPET 100% PET környezetbarát felsőrész
• PU/TPU talp POLY-GREEN energiaelnyelővel
• Fűző, címke, doboz, talpbetét, felsőrész, középtalp
Olajálló, antisztatikus, csúszásmentes
újrahasznosított anyagból készül
PU/TPU talp emelt kopásállósággal.

7

A belső energiaelnyelő réteg POLYGREEN újrahasznosított poliuretánból
készül. Ennek a rétegnek köszönhetően
a lábbeli sarokrésze kiemelkedő ütéscsillapítással rendelezik.
1 TEXPET lábbelihez 9 darab félliteres
PET palack újrahasznosítása szükséges.

CHALLENGE
EN ISO 20345:2011

MEMORY PLUS kényelmi talpbetét
memóriahabbal és izzadságelvezető
szövet felülettel. Alkalmazkodik a
talp formájához, viselés után pedig
visszanyeri eredeti alakját. Kényelmes,
egyedülálló komfortérzetet biztosít.

EXTRATIME S3 SRC (35-48)
• Techshell vízlepergető, lélegző, kopásálló felsőrész
• Innovatív alapanyag, könnyű, mégis strapabíró
• Varrásmentes kialakítás

Alumínium
védőkapli
200J
erőhatás
ellen.
Könnyű (54gr) és alig
észrevehető a lábbeli
orrkialakításában.

Továbbfejlesztett
APT
szövet
átszúrásmentes talplemez (S3/S1P).
Megfelel a szigorított EN22568-4
szabványnak; 3mm átmérőjű szeg
átszúrása ellen is véd szemben az
eddig előírt 4,5mm-rel.

TEAM S1P SRC (35-48)
• Perforált microtech felsőrész
• Szellőző és könnyű

Új, a Cofra által fejlesztett, extra könnyű,
kétrétegű PU/TPU talp, mely a TPU külső
rétegnek köszönhetően kiemelten
kopásálló, miközben SRC csúszás
elleni minősítéssel rendelkezik. Az
új fejlesztésű
LIGHTEST belső PU
réteg a könnyű kialakítáésért és a
kényelemért felel.

BODY S1P SRC (35-41)
• Perforált microtech felsőrész
• Női modell
8

CHALLENGE
EN ISO 20345:2011

TOP SCORER S1P SRC (35-48)

MEMORY PLUS kényelmi talpbetét
memóriahabbal és izzadságelvezető
szövet felülettel. Alkalmazkodik a
talp formájához, viselés után pedig
visszanyeri eredeti alakját. Kényelmes,
egyedülálló komfortérzetet biztosít.

• Perforált velúrbőr, szellőző kialakítás
• Sötétkék szín
Alumínium
védőkapli
200J
erőhatás
ellen.
Könnyű (54gr) és alig
észrevehető a lábbeli
orrkialakításában.

DEFENCE S1P SRC (35-48)
• Perforált velúrbőr, szellőző kialakítás
• Szürke szín

SHIFT S1P SRC (35-48)
• Perforált microtech felsőrész, szellőző kialakítás
• Dupla tépőzár, ESD védelem
9

Továbbfejlesztett
APT
szövet
átszúrásmentes talplemez (S3/S1P).
Megfelel a szigorított EN22568-4
szabványnak; 3mm átmérőjű szeg
átszúrása ellen is véd szemben az
eddig előírt 4,5mm-rel.

Új, a Cofra által fejlesztett extra könnyű,
kétrétegű PU/TPU talp, mely a TPU külső
rétegnek köszönhetően kiemelten
kopásálló, miközben SRC csúszás
elleni minősítéssel rendelkezik. Az
új fejlesztésű
LIGHTEST belső PU
réteg a könnyű kialakítáésért és a
kényelemért felel.

RUNNING
EN ISO 20345:2011

MONTI S3 SRC (35-48)
• Techshell vízlepergető, lélegző, kopásálló felsőrész COFRA SOFT kényelmi talpbetét
• Innovatív alapanyag, könnyű, mégis strapabíró
energiaelnyelő sarokkal és a
lábat szárazon tartó bevonattal.

Alumínium védőkapli
200J erőhatás ellen.
Könnyű (54gr) és alig
észrevehető a lábbeli
orrkialakításában.

FLUENT S1P SRC (35-48)
• Varrásmentes, szakadás- és kopásálló felsőrész
• 3 szín! Fluent - Fluent Black - Fluent Black-Orange
• BREATEX/MICROTECH
lélegző felsőrész
• Női modell

APT szövet
átszúrásmentes
talplemez (S3/S1P).
Könnyű és hajlékony.
SANY-DRY® lélegző, kopásálló,
antibakteriális belső bélés.

EVA S1P SRC (35-41)
• Perforált velúr felsőrész
• Kiemelt ár/érték arány!
• EVANIT talpbetét
könnyített,
• PU/PU talp Csúszásmentes,
kétrétegű PU/TPU talp. A TPU
külső rétegnek köszönhetően a
talp extra kopásálló, miközben
SRC csúszásmentes. A belső PU
réteg pedig a kényelemért felel.

GUERIN S1P SRC (35-48)
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RUNNING
• Perforált velúr felsőrész
• Kiemelt ár/érték arány!
• EVANIT talpbetét
• PU/PU talp

EN ISO 20345:2011

COFRA SOFT kényelmi talpbetét
energiaelnyelő sarokkal és a
lábat szárazon tartó bevonattal.

MASPES S1P SRC (35-48)

Alumínium védőkapli
200J erőhatás ellen.
Könnyű (54gr) és alig
észrevehető a lábbeli
orrkialakításában.

BRUSONI S1P SRC (36-47)
• Teljesen utcai megjelenés
• Velúrbőr és lélegző szövet felsőrész, dupla varrások

READY S3 SRC (39-47)
• Vízlepergető
nubukbőr felsőrész
• Duplán varrott

APT szövet
átszúrásmentes
talplemez (S3/S1P).
Könnyű és hajlékony.
SANY-DRY® lélegző, kopásálló,
antibakteriális belső bélés.

BAER S3 SRC (39-47)
• Vízlepergető
nubukbőr felsőrész
• Duplán varrott
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Csúszásmentes,
könnyített,
kétrétegű PU/TPU talp. A TPU
külső rétegnek köszönhetően a
talp extra kopásálló, miközben
SRC csúszásmentes. A belső PU
réteg pedig a kényelemért felel.

RUNNING
EN ISO 20345:2011

ZATOPEK S3 SRC (35-48)

• Vízlepergető színbőr felsőrész
• Sportos megjelenés, dupla varrások

COFRA SOFT kényelmi talpbetét
energiaelnyelő sarokkal és a
lábat szárazon tartó bevonattal.

Alumínium védőkapli
200J erőhatás ellen.
Könnyű (54gr) és alig
észrevehető a lábbeli
orrkialakításában.

WHITE S3 SRC (35-48)
• Techshell vízlepergető, lélegző, kopásálló felsőrész
• Innovatív alapanyag, könnyű, mégis strapabíró
• Festőknek ideális!

APT szövet
átszúrásmentes
talplemez (S3/S1P).
Könnyű és hajlékony.
SANY-DRY® lélegző, kopásálló,
antibakteriális belső bélés.

SPINNING S3 SRC (36-48)
• Techshell vízlepergető, lélegző, kopásálló felsőrész
• Innovatív alapanyag, könnyű, mégis strapabíró
• Lycra és elasztán kialakítás a boka résznél
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Csúszásmentes,
könnyített,
kétrétegű PU/TPU talp. A TPU
külső rétegnek köszönhetően a
talp extra kopásálló, miközben
SRC csúszásmentes. A belső PU
réteg pedig a kényelemért felel.

WELLNESS
Csúszásmentes, könnyített,
kétrétegű PU/TPU talp. A TPU
külső rétegnek köszönhetően a
talp extra kopásálló, miközben
SRC csúszásmentes. A belső PU
réteg pedig a kényelemért felel.
Antitorziós kialakítás.

MODIGLIANI BLACK S3 SRC (36-48)
•
•
•
•
•

anatómiai kialakítású,
lyukacsos, antisztatikus,
kivehető talpbetét.

Vízlepergető színbőr felsőrész
100% poliamid kopásálló, antibakteriális bélés
TPU kopásálló orrbevonat, dupla varrások
100% fémmentes kivitel
Talpboltozat támogatás, dupla varrások
Stabil járást és kényelmet
garantál az eltérő vastagságú
szerkezetnek köszönhetően.
12mm

8mm

3,8mm

Kompozit védőkapli
200J erőhatás ellen.
Hőszigetelő, könnyű
(60g) és ellenálló.

CARAVAGGIO BLACK S3 SRC (36-48)
•
•
•
•
•

Vízlepergető színbőr felsőrész
100% poliamid kopásálló, antibakteriális bélés
TPU kopásálló orrbevonat, dupla varrások
100% fémmentes kivitel
Talpboltozat támogatás, dupla varrások
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APT szövet
átszúrásmentes
talplemez (S3/S1P).
Könnyű és hajlékony.

WELLNESS

EN ISO 20345:2011
Csúszásmentes,
könnyített,
kétrétegű PU/TPU talp. A TPU
külső rétegnek köszönhetően a
talp extra kopásálló, miközben
SRC csúszásmentes. A belső PU
réteg pedig a kényelemért felel.
Antitorziós kialakítás.

FUNK BLACK S3 ESD SRC (36-50)
•
•
•
•
•

Vízlepergető színbőr felsőrész
100% poliamid kopásálló, antibakteriális bélés
Talpboltozat támogatás, dupla varrások
100% fémmentes kivitel, ATEX, ESD
Széles lábfejkialakítás, extra mérettartomány

COFRA SOFT ESD kényelmi
talpbetét
energiaelnyelő
sarokkal és a lábat szárazon tartó
bevonattal.

Kompozit védőkapli
200J erőhatás ellen.
Hőszigetelő, könnyű
(60g) és ellenálló.

RAP BLACK S3 ESD SRC (36-50)
•
•
•
•
•

Vízlepergető színbőr felsőrész
100% poliamid kopásálló, antibakteriális bélés
Talpboltozat támogatás, dupla varrások
100% fémmentes kivitel, ATEX, ESD
Széles lábfejkialakítás, extra mérettartomány
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APT szövet
átszúrásmentes
talplemez (S3/S1P).
Könnyű és hajlékony.

GROUND
EN ISO 20345:2011

Csúszásmentes (SRC), könnyített,
kétrétegű PU/TPU talp. Energiaelnyelő
sarokrész, antisztatikus, olajálló. A
TPU külső réteg emelt kopásállóságú,
míg a belső réteg a csillapításért
felel. Könnyű kialaítása kíméli a
lábat. Talpközép támogatás a káros
hajító hatások ellen.

SPALATO S3 SRC (40-48)
anatómiai kialakítású,
lyukacsos, antisztatikus,
kivehető talpbetét.

IMOLA S3 SRC (40-48)
•
•
•
•
•
•

Vízlepergető nubukbőr és szövet felsőrész
A felsőrész kopás- és szennyeződésálló
DRYTHERM 100% poliamid, lélegző, kopásálló bélés
Túralábbeli megjelenés
Extra tartós, strapabíró modell
Talpközép támogatás

Stabil járást és kényelmet
garantál az eltérő vastagságú
szerkezetnek köszönhetően.
12mm

8mm

3,8mm

Kompozit védőkapli
200J erőhatás ellen.
Hőszigetelő, könnyű
(60g) és ellenálló.

MARETTIMO S1P SRC (38-48)
• Velúrbőr felsőrész
• DRYFRESH 3D kialakítású, lélegző belső bélés
• 38-39-es méretek keskenyebb (10-es) szélességűek
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APT szövet
átszúrásmentes
talplemez (S3/S1P).
Könnyű és hajlékony.

HIKER

EN ISO 20345:2011
Csúszásmentes (SRC), kétrétegű
PU/PU
talp.
Energiaelnyelő
sarokrész, antisztatikus, olajálló
kialakítás. Aszimmetrikus minta a
jobb tapadásért.
Szélesített sarokrész a stabilabb
tartás érdekében.

anatómiai kialakítású,
lyukacsos, antisztatikus,
kivehető talpbetét.

SUMMIT UK S3 WR SRC (39-48)

Stabil járást és kényelmet
garantál az eltérő vastagságú
szerkezetnek köszönhetően.
12mm 8mm
3,8mm

JUMARING UK S3 WR SRC (39-48)
• Vastag, vízlepergető nubukbőr felsőrész
• CORDURA betétek
• COFRA-TEX membrán belső bélés. A membrán
nem engedi át magán a vízcseppeket, azonban a
lábbeli belsejében keletkező gőzt igen, így szellőző
és vízálló egyben.
• Vízállósága az EN ISO 20345 szabvány kiegészítő
rendelkezése szerint 3cm mélységű vízben, 1000
lépés megtételével és 20 perces időtartammal
lett tesztelve. A teszt végén a lábbeli beljesében
található nedvesség kevesebb kell, hogy legyen
három négyzetcentiméternél.
• EN ISO 20345:2011
• A 39-es méret nem rendelkezik PU orrborítással
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Acél védőkapli zuhanó
tárgyak ellen (200J).

APT szövet
átszúrásmentes
talplemez (S3/S1P).
Könnyű és hajlékony.

OLD GLORIES
EN ISO 20345:2011

Csúszásmentes (SRC), könnyített,
kétrétegű PU/PU talp. Energiaelnyelő
sarokrész, antisztatikus, olajálló,
mechanikusan öntisztító kialakítás.

CONFERENCE S3 SRC (36-47)
PU15 a sarokrésznél 15mm vastag,
antibakteriális, anatómiai kilakaítású,
kivehető, illatosított szövetfelületű
talpbetét.

ROSTER S3 SRC (39-47)
•
•
•
•
•

Vízlepergető nubukbőr felsőrész
Poliuretán kopásálló orrvédelem
Barna dekorációs betéttel
3D kialakítású lélegző belső bélés
Narancs és barna cipőfűzőkkel (2 pár)

Alumínium védőkapli 200J
erőhatás ellen.
Könnyű (54gr) és alig
észrevehető a lábbeli
orrkialakításában.

APT szövet
átszúrásmentes
talplemez (S3/S1P).
Könnyű és hajlékony.

FREE S1 P SRC (36-48)
•
•
•
•

Pamutvászon felsőrész
Poliuretán kopásálló orrvédelem
3D kialakítású lélegző belső bélés
Fekete és fehér cipőfűzőkkel (2 pár)
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WORKMATE

EN ISO 20345:2011
Csúszásmentes (SRC),
könnyített, kétrétegű PU talp.
Energiaelnyelő sarokrész,
antisztatikus, olajálló.
Hatszögletű mintázatának
köszönhetően öntisztító.

NEW ATLANTIC S3 SRC (39-47)
anatómiai kialakítású,
lyukacsos, antisztatikus,
kivehető talpbetét.

• Vízlepergető préselt bőr felsőrész
• Barna dekorációs betéttel

Stabil járást és kényelmet
garantál az eltérő vastagságú
szerkezetnek köszönhetően.

NEW CASPIAN S3 SRC (39-47)

12mm

• Vízlepergető préselt bőr felsőrész
• Poliuretán kopásálló orrvédelem
• Barna dekorációs betéttel

8mm

3,8mm

Üvegszálas védőkapli
200J erőhatás ellen.
Hőszigetelő, könnyű
(60g) és ellenálló.

APT szövet
átszúrásmentes
talplemez (S3/S1P).
Könnyű és hajlékony.

NEW PERSIAN S1P SRC (36-48)
• Préselt bőr felsőrész
• Poliuretán kopásálló orrvédelem
• 100% fémmentes
18

WORKMATE

• Vízlepergető préselt
EN ISO 20345:2011
bőr felsőrész
• Fényvisszaverő
Csúszásmentes (SRC),
betét
könnyített, kétrétegű PU talp.
Energiaelnyelő sarokrész,
antisztatikus, olajálló.
Hatszögletű mintázatának
köszönhetően öntisztító.

NEW TIRRENIAN S3 SRC (36-48)
• Vízlepergető préselt
bőr felsőrész
• Fényvisszaverő
betét

anatómiai kialakítású,
lyukacsos, antisztatikus,
kivehető talpbetét.

NEW CELTIC S3 SRC (36-48)
NEW EGEO S1P
SRC (36-48)

Stabil járást és kényelmet
garantál az eltérő vastagságú
szerkezetnek köszönhetően.
12mm

8mm

3,8mm

Üvegszálas védőkapli
200J erőhatás ellen.
Hőszigetelő, könnyű
(60g) és ellenálló.

NEW SUEZ S1P SRC (36-48)

• Lélegző velúrbőr felsőrész
• SANY-DRY® lélegző bélés, 100% fémmentes
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APT szövet
átszúrásmentes
talplemez (S3/S1P).
Könnyű és hajlékony.

WORKMATE
Lélegző kialakítás

EN ISO 20345:2011
Csúszásmentes (SRC),
könnyített, kétrétegű PU talp.
Energiaelnyelő sarokrész,
antisztatikus, olajálló.
Hatszögletű mintázatának
köszönhetően öntisztító.

NEW RED SEA S1P SRC (36-48)
•
•
•
•

Lélegző velúrbőr felsőrész
Perforáció az oldalon, orron és a saroknál
EVANIT talpbetét
100% fémmentes modell

NEW BENGALA S1P SRC (39-48)
•
•
•
•

Lélegző velúrbőr felsőrész, tépőzáras kialakítás
Szellőzőnyílások az orron és a saroknál
EVANIT talpbetét
100% fémmentes modell

anatómiai kialakítású,
lyukacsos, antisztatikus,
kivehető talpbetét.

Stabil járást és kényelmet
garantál az eltérő vastagságú
szerkezetnek köszönhetően.
12mm

8mm

3,8mm

Üvegszálas védőkapli
200J erőhatás ellen.
Hőszigetelő, könnyű
(60g) és ellenálló.

APT szövet
átszúrásmentes
talplemez (S3/S1P).
Könnyű és hajlékony.

NEW IONIAN S1P SRC (39-47)

• Stabilan tartja a bokát, mégis könnyű
• 100% fémmentes modell
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TECHNO

EN ISO 20345:2011
Csúszásmentes (SRC), könnyített, hajlékony PU-FLEX talp.
Energiaelnyelő sarokrész,
antisztatikus, olajálló.

NEW RENO S3 UK SRC (38-48)
• Vízlepergető préselt bőr felsőrész
• Poliuretán kopásálló orrvédelem
• TEXELLE lélegző bélés

anatómiai kialakítású,
lyukacsos, antisztatikus,
kivehető talpbetét.

Stabil járást és kényelmet
garantál az eltérő vastagságú
szerkezetnek köszönhetően.
12mm

8mm

3,8mm

NEW VOLGA S3 UK SRC (38-48)
• Vízlepergető préselt bőr felsőrész
• Poliuretán kopásálló orrvédelem
• TEXELLE lélegző bélés

Acél védőkapli 200J
erőhatás ellen

Hegesztő változat
Acél talplemez
1100N (S3/S1P)
erőhatás ellen

NEW TAGO S3 UK SRC (39-47)
• Vízlepergető préselt bőr felsőrész, PU orrvédelem
• Csatos bőr védőnyelv szikrák, hőhatás ellen
• TEXELLE lélegző bélés
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TECHNO

EN ISO 20345:2011
Csúszásmentes (SRC), könnyített, hajlékony PU-FLEX talp.
Energiaelnyelő sarokrész,
antisztatikus, olajálló.

NEW BRENTA S1P SRC (36-48)
• Lyukacsos velúrbőr felsőrész
• TEXELLE lélegző bélés
• Tépőzáras kialakítás

anatómiailag formázott, lyukacsos, antisztatikus,
kivehető talpbetét.

Stabil járást és kényelmet
garantál az eltérő vastagságú
szerkezetnek köszönhetően.

NEW ARNO S1P SRC (36-48)
•
•
•
•

Lyukacsos velúrbőr felsőrész
TEXELLE lélegző bélés
Praktikus és divatos kék szín
Lélegző kialakítás

12mm

8mm

3,8mm

Acél védőkapli 200J
erőhatás ellen
Acél talplemez
1100N (S3/S1P)
erőhatás ellen

NEW NILO S1P SRC (36-48)
• Lyukacsos velúrbőr felsőrész
• TEXELLE lélegző bélés
• Lélegző kialakítás
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ACTIVE

EN ISO 20345:2011

Talp tulajdonságai:
• antisztatikus
• olajálló
• energiaelnyelő sarokrész
• csúszásmentes (SRC)
Belső bélés
• TEXELLE
• 100% poliamid
• lélegző, nedvességelvezető
• kopásálló

MERCURIO UK S3 SRC (38-48)

10,5-ös szélesség,
pontosabb illeszkedés

• Vízlepergető préselt bőr felsőrész
• Poliuretán kopásálló orrvédelem
• Zöld színű fűző és belső kialakítás

anatómiailag formázott, lyukacsos, antisztatikus,
kivehető talpbetét.

Stabil járást és kényelmet
garantál az eltérő vastagságú
szerkezetnek köszönhetően.

MIZAR S1P SRC (36-48)

12mm

• Perforált velúrbőr felsőrész
• Tépőzáras kialakítás

8mm

3,8mm

Acél védőkapli 200J
erőhatás ellen
Acél talplemez
1100N (S3/S1P)
erőhatás ellen
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Téli bakancsok
EN ISO 20345:2011
Csúszásmentes (SRC), könnyített, hajlékony PU-FLEX talp.
Energiaelnyelő sarokrész,
antisztatikus, olajálló.

anatómiai kialakítású,
lyukacsos, antisztatikus,
kivehető talpbetét.

NEW URAL S3 CI UK SRC (38-48)
•
•
•
•

12mm

Szőrmebélés
Magas szár
Poliuretán kopásálló orrvédelem
Acél kapli + talplemez

8mm

3,8mm

EN ISO 20345:2011
Üvegszálas védőkapli
200J erőhatás ellen.
Hőszigetelő, könnyű
(60g) és ellenálló.
APT szövet
átszúrásmentes
talplemez (S3/S1P).
Könnyű és hajlékony.
anatómiai kialakítású,
lyukacsos, antisztatikus,
kivehető talpbetét.

NEW BARENTS S3 CI SRC (36-48)

12mm

• Vízlepergető préselt bőr felsőrész
• Szőrmebélés, magas szár
• Üvegszálas kapli + APT talplemez
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8mm

3,8mm

Téli bakancsok
EN ISO 20345:2011

Csúszásmentes (SRC), kétrétegű PU/
PU talp. Energiaelnyelő sarokrész,
antisztatikus,
olajálló
kialakítás.
Aszimmetrikus minta a jobb tapadásért.
Szélesített sarokrész a stabilabb tartás
érdekében.

anatómiai kialakítású,
lyukacsos, antisztatikus, kivehető
talpbetét.

CAMP S3 CI UK SRC (38-48)
•
•
•
•

12mm

Szőrmebélés
Magas szár
Poliuretán kopásálló orrvédelem
Acél kapli +APT talplemez

8mm

3,8mm

COLD DEFENDER hőszigetelő,
antisztatikus, olajálló, hőálló és
hidegálló PU/NITRILGUMI talp
energiaelnyelő sarokrésszel.
Thinsulate B200 belső szőrmebélés,
melynek köszönhetően a lábbeli
optimális hőérzetet biztosít -25C
hidegben is.
Talpközép támogatás a káros
hajlító hatások ellen.

ANNAR S3 WR CI HRO SRC (39-47)
•
•
•
•

Vízlepergető és hidegtűrő bevonatolt préselt bőr
WR minősítés, szigetelt varrások
Poliuretán kopásálló orrvédelem
Kompozit kapli +APT talplemez
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COLD BARRIER anatómiailag formált,
antibakteriális, hőszigetelő talpbetét.
12-es, extra széles
lábfejkialakítás.

Téli bakancsok
EN ISO 20345:2011

BERING BIS S3 WR CI SRC (39-48)
•
•
•
•
•

Vízlepergető színbőr felsőrész
Kompzit védőkapli 200J
WR minősítés, szigetelt varrások
erőhatás ellen.
Hőszigetelő, könnyű (60g)
Poliuretán kopásálló orrvédelem
és ellenálló.
Kompozit kapli +APT talplemez
Vízállósága az EN ISO 20345 szabvány kiegészítő
APT szövet átszúrásmentes
rendelkezése szerint 3cm mélységű vízben, 1000
talplemez
(S3/S1P).
lépés megtételével és 20 perces időtartammal
Könnyű és hajlékony.
lett tesztelve. A teszt végén a lábbeli beljesében
található nedvesség kevesebb kell, hogy legyen
három négyzetcentiméternél.
• WINTHERM aluminizált és 600gr/m2 vastagságú
THINSULATE belső bélés, melyeknek köszönhetően
a lábbeli extrém hidegben is használható.
• A hőérzet -25C-ig is jó marad (hőmérsékletesés
harminc perc alatt kisebb/egyenlő mint tíz
fok) szemben a szabány által támasztott -17C COLD BARRIER anatómiailag formált,
követelménnyel.
antibakteriális, hőszigetelő talpbetét.
• PU/TPU antisztatikus, olajálló, csúszásmentes
talp energiaelnyelő sarokrésszel és talpközép
támogatással a káros hajlító hatások ellen.
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Fehér lábbelik
EN ISO 20345:2011
• Egyrétegű,
ultrakönnyű,
csúszásmentes
PU
talp
energiaelnyelő
sarokrész,
antisztatikus, olajálló.
• A lábbeli 40 fokos vízben
kézzel mosható, gépben nem
szárítható.

anatómiai kialakítású,
lyukacsos, antisztatikus,
kivehető talpbetét.

CADMO WHITE (35-48)
• NEWTECH vízlepergető és lélegző, poliuretán
bevonatú felsőrész, mely jól ellenáll nedvességnek,
vegyszereknek.
• Acél védőkapli rázuhanó tárgyak ellen

12mm

8mm

3,8mm

EN ISO 20345:2011
• Egyrétegű,
ultrakönnyű,
csúszásmentes
PU
talp
energiaelnyelő
sarokrész,
antisztatikus, olajálló.
• A lábbeli 40 fokos vízben
kézzel mosható, gépben nem
szárítható.
• Könnyű, kompozit védőkapli
rázuhanó tárgyak ellen.

NUMA S2 SRC (36-48)

• ECOLORICA vízlepergető, vegyszerálló, lélegző
felsőrész. Az ECOLORICA egy szintetikus anyag,
melynek szerkezete és tulajdonságai hasonlítanak
a bőr felsőrészekhez, azonban jóval strapabíróbb
azoknál. A felsőrész jól ellenáll a kopásnak, hajlításnak, egyéb mechanikai behatásoknak. Pontos
vegyszerállósági adatok és teszteredmények a
termék technikai adatlapján találhatóak.
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anatómiai kialakítású,
lyukacsos, antisztatikus,
kivehető talpbetét.
12mm

8mm

3,8mm

Hegesztő lábbelik
EN ISO 20345:2011
Csúszásmentes (SRC), könnyített, hajlékony PU-FLEX talp.
Energiaelnyelő sarokrész,
antisztatikus, olajálló.

anatómiai kialakítású,
lyukacsos, antisztatikus,
kivehető talpbetét.

NEW TAGO S3 UK SRC (39-47)
•
•
•
•

Vízlepergető préselt bőr felsőrész, PU orrvédelem
Csatos bőr védőnyelv szikrák, hőhatás ellen
TEXELLE lélegző bélés
Acél védőkapli+acél talplemez

Üvegszálas védőkapli
200J erőhatás ellen.
Hőszigetelő, könnyű
(60g) és ellenálló.
APT szövet
átszúrásmentes
talplemez (S3/S1P).
Könnyű és hajlékony.

NEW VIGO S3 SRC (39-47)
•
•
•
•

Vízlepergető préselt bőr felsőrész
Mindkét oldalán tépőzáras bőr védőnyelv
A védőnyelv alatt tépőzár, rugalmas szalaggal
100% fémmentes termék

•

anatómiai kialakítású, lyukacsos,
antisztatikus, kivehető talpbetét.
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Csúszásmentes (SRC),
könnyített, kétrétegű PU talp.
Energiaelnyelő sarokrész,
antisztatikus, olajálló.
Hatszögletű kialakításának
köszönhetően öntisztító.

Tetőfedő lábbeli

DACHDECKER GREY 03 FO SRC (39-48)
40-48

• Felsőrész: vízlepergető velúrbőr
• Bélés: lélegző, kopásálló velúrbőr
• Talpbetét:
anatómiai kialakítású,
lyukacsos, antisztatikus, kivehető
• Talp: Poliuretán, könnyű, hajlékony, minden
irányban csúszásmentes talp
• APT átszúrásmentes talplemez ZERO
PERFORATION
• Védőkapli nélküli lábbeli
• Termékre vonatkozó szabványok:
EN ISO 20347: 2012
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39

Tetőfedő cipő kiemelkedően
csúszásmentes és hajlékony
talppal.
A talpmintának köszönhetően
a cipő nemcsak a lépésekkel
párhuzamos, de azoknak oldal-,
illetve harántirányú csúszás
ellen is véd.
Kifejezetten
tetőfedőknek,
tetőácsoknak készült, a munkájuk
által megkívánt sajátosságokat
figyelembe véve.
Védőkalpi nélkül, APT szövet
átszúrás elleni védelemmel.

Szigetelő talpú lábbelik

Teljesen fémmentes
lábbeli

NEW ELECTRICAL SB E P WRU HRO FO SRC (39-48)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Felsőrész: vízlepergető színbőr (1.8-2.0 mm vastagság)
Védőkapli: kompozit 200J erőhatás ellen
Bélés: lélegző, kopásálló, nedvességelvezető, antibakteriális belső bélés
Talpbetét: metatarsal support gel, anatómiai kialakítású, szövetfelületű, gél sarokrészű
talpbetét, mely elektromosan szigetelő tulajdonságú
Talp: magas elektromos ellenállású kétrétegű PU/Nitrilgumi talp, hőálló tulajdonsággal
(300C 1 perces kontaktidő)
APT átszúrásmentes talplemez ZERO PERFORATION, megnövelt elektromos ellenállással
A lábbeli sikeresen megfelelt a dielektromos ellenállás tesztjének a CAN/CSA Z195-14,
ASTM F2412-11 vizsgálatok szerint. Tesztfeszültség: 18 000 VOLT, időtartam: 1 perc.
Érték: szivárgóáram 0,25mA, követelmény: =<1mA (száraz környezet)
A lábbeli elektromos ellenállása >2000 MΩ (száraz környzetben)
Ez a lábbeli nem elsődleges védőeszköz az áramütéssel szemben. Kiegészítő
védőeszközként használható elektromos szerelési munkálatokhoz, azonban
használata nem helyettesíti az elsődleges védőeszközök (pl. FAM védőkesztyű,
FAM szigetelő szőnyeg, megfelelő FAM szerszámok) használatát.
A megadott ellenállási értékek száraz környezetben értendőek és nem vonatkoznak a
szennyezett talpú (pl. útszóró só, fémforgács, egyéb szennyeződések) lábbelikre.
Mivel ez a lábbeli nem antisztatikus, hanem -éppen ellenkezőleg- szigetelő tulajdonságú,
így használata egyáltalán nem javasolt robbanásveszélyes környezetben.
Termékre vonatkozó szabvány: EN ISO 20345:2011
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Szigetelő talpú lábbelik

Teljesen fémmentes
lábbeli

FRANKLIN BLACK SB E P FO SRC (36-48)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Felsőrész: kiemelten lélegző, kopásálló AIR FREEDOM és MICROTECH
Védőkapli: kompozit 200J erőhatás ellen
Bélés: lélegző, kopásálló, nedvességelvezető, antibakteriális belső bélés
Talpbetét: EVANIT, anatómiai kialakítású, antibakteriális, kivehető, szövetfelületű
Talp: magas elektromos ellenállású kétrétegű PU/TPU talp
APT átszúrásmentes talplemez ZERO PERFORATION, megnövelt elektromos ellenállással
A lábbeli sikeresen megfelelt a dielektromos ellenállás tesztjének a CAN/CSA Z195-14,
ASTM F2412-11 vizsgálatok szerint. Tesztfeszültség: 18 000 VOLT, időtartam: 1 perc.
Érték: szivárgóáram 0,25mA, követelmény: =<1mA (száraz környezet)
A lábbeli elektromos ellenállása >2000 MΩ (száraz környzetben)
Ez a lábbeli nem elsődleges védőeszköz az áramütéssel szemben. Kiegészítő
védőeszközként használható elektromos szerelési munkálatokhoz, azonban
használata nem helyettesíti az elsődleges védőeszközök (pl. FAM védőkesztyű,
FAM szigetelő szőnyeg, megfelelő FAM szerszámok) használatát.
A megadott ellenállási értékek száraz környezetben értendőek és nem vonatkoznak a
szennyezett talpú (pl. útszóró só, fémforgács, egyéb szennyeződések) lábbelikre.
Mivel ez a lábbeli nem antisztatikus, hanem -éppen ellenkezőleg- szigetelő tulajdonságú,
így használata egyáltalán nem javasolt robbanásveszélyes környezetben.
Termékre vonatkozó szabvány: EN ISO 20345:2011
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Aszfaltozó lábbeli
12-es kapliszélesség,
mely a széles lábfejjel
rendelkezőknek is
kényelmes viselet.
Kompozit védőkapli
200J erőhatás ellen.
Hőszigetelő, könnyű
(50g) és ellenálló.

APT szövet átszúrásmentes
talplemez. Könnyű és hajlékony.

HEAT DEFENDER TALP HŐÁLLÓSÁGI TULAJDONSÁGAI
300 °C kontakt hővel szembeni ellenállás: 1 perc
180 °C hőhatással szembeni ellenállás: 30 perc
100 °C homokfürdőben 8 órán át tesztelve károsodás nélkül
Ez a speciális lábbeli kifejezetten
aszfaltozó munkakörben
dolgozóknak lett kifejlesztve.

ASPHALT S2 P HRO HI SRA (39-48)
• Felsőrész: vízlepergető préselt bőr
• Bélés: bélés nélküli bőr
• Talpbetét:
anatómiai kialakítású,
lyukacsos, antisztatikus, kivehető, mely speciális
poliuretán összetevőjének köszönhetően kiemelt
védelmet nyújt a meleg ellen
• HEAT DEFENDER hőálló talp
• Kompozit védőkapli
• APT átszúrásmentes talplemez ZERO
PERFORATION
• Termékre vonatkozó szabványok:
EN ISO 20345:2011
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Talpa
hőálló
és
teljesen
mintázatmentes, így nem hagy
nyomot a friss felületeken.
A hőszigetelő talpbetét és a bőr
belsőrész az optimális hőérzet
biztosításáért
felel
a
lehető legmagasabb viselési
komfort megtartása mellett.

Erdészeti bakancsok

POWER A E P FO WRU HRO SRC (39-48)

• Védelmi szint: 2; maximum 24m/s
láncsebességű fűrészek ellen nyújt
védelmet.
• Vízlepergető színbőr felsőrész
láncfűrész elleni védelemmel,
kopásálló nitril orrvédő bevonattal.
• A talp és a felsőrész egymáshoz
varrással van rögzítve.
• Hőálló (HRO), csúszásmentes talp
• Acél védőkapli.
• TEXELLE lélegző, kopásálló bélés.
• Kivehető, antisztatikus, puha SOFTBED talpbetét, mely hideg és meleg
ellen egyaránt jól szigetel.
• EN ISO 20345:2013
• EN ISO 17249:2013
• EN 381 CLASS 2

• Védelmi szint: 1; maximum 20m/s
láncsebességű fűrészek ellen nyújt
védelmet.
• Vízlepergető préselt bőr felsőrész
láncfűrész elleni védelemmel,
kopásálló nitril orrvédő bevonattal.
• Hőálló (HRO), csúszásmentes talp
• Acél védőkapli.
• TEXELLE lélegző, kopásálló bélés.
•
anatómiai talpbetét
• EN ISO 20345:2013
• EN ISO 17249:2013
• EN 381 CLASS 1

WOODSMAN BIS A E P FO WRU HRO SRC (40-47)
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Egyéb lábbelik
• Védőkapli nélküli lábbeli
• Vízlepergető nubukbőr felsőrész
• SANY-DRY lélegző, kopásálló,
antibakteriális belső bélés
• EVANIT, anatómiai kialakítású,
lyukacsos, antisztatikus, kivehető
talpbetét
• Kétrétegű, csúszásmentes, olajálló,
antisztatikus, PU/PU talp.
• EN ISO 20347:2011

ARTIDE O2 SRC FO (39-48)
• Védőkapli nélküli lábbeli
• Varrásmentes, lélegző felsőrész
• SANY-DRY lélegző, kopásálló,
antibakteriális belső bélés
• COFRA SOFT, anatómiai kialakítású,
lyukacsos, antisztatikus, kivehető
talpbetét, extra energiaelnyelő
• Kétrétegű, csúszásmentes, olajálló,
antisztatikus, PU/TPU talp emelt
kopásállósággal.
• EN ISO 20347:2011

BENEFIT O1 SRC FO (39-47)

•
•
•
•
•

Acél védőkapli
Színbőr felsőrész
Színbőr belső bélés
Bőr féltalpbetét
Egyrétegű, csúszásmentes, olajálló,
antisztatikus PU talp
• Elegáns megjelenés
• EN ISO 20345:2011

COULOMB S2 SRC (39-47)
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Munkaruházat
WORKWEAR 245 innovatív munkaruházati család, melyet a mozgásszabadság, modern
megjelenés és kényelem jegyében terveztek. Megerősített varrások, színtartó, kopásálló
alapanyag, mely ötvözi a pamut (60%) lélegző tulajdonságát a poliészter mérettartó és
szennytaszító tulajdnoságaival (40%).

03 barna/fekete

00 khaki/fekete

04 antracit/fekete

TILE rövidnadrág (44-64)

•
•
•
•
•
•
•

2 farzseb
60PA/40PES/245GR
YKK cipzár
Szerszámtartó fül
Állítható derékbőség
Oldalzseb
EN ISO 136688: 2013

LIGHTER WEAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A legkönnyebb nyári viselet!
200g/m2, 100% pamut
2 farzseb, oldalzseb, érmetartó zseb
Colstok tartó
3 színben raktáron
Kiemelkedő ár/érték arány
Slim fit
YKK zipzár
EN ISO 136688: 2013

Oldalzseb
00 khaki

02 navy

03 barna
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Gumírozott derék

KALAMATA (44-64)

Munkaruházat
WORKWEAR 245 innovatív munkaruházati család, melyet a mozgásszabadság, modern
megjelenés és kényelem jegyében terveztek. Megerősített varrások, színtartó, kopásálló
alapanyag, mely ötvözi a pamut (60%) lélegző tulajdonságát a poliészter mérettartó és
szennytaszító tulajdnoságaival (40%).
•
•
•
•
•

YKK cipzár
2 mellzseb,
mandzsetta, gallér
E-care mobilzseb
60% pamut, 40%
poliészter 245 gr
EN ISO 13688: 2013

STONE felső (44-64)

04 antracit/fekete
03 barna/fekete

•
•
•

2 farzseb
Oldalzseb
Állítható
derékbőség

•
•
•

00 khaki/fekete

Szerszámtartó fül
Érmetartó zseb
YKK cipzár

•
•
•

DRILL derekas nadrág (44-64)
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Cipzáros mellzseb
E-care mobilzseb
YKK cipzár

•
•
•

Oldalzseb
Állítható derékbőség
Szerszámtartó zsebek

STEEL kantáros nadrág (44-64)

Farmer munkaruházat
Ergonomikus kialakítású termékek, melyek megállják a helyüket számos iparág mellett a
szabadidős ruházati piacon is.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 első zseb
2 farzseb
Szerszámakasztó fül
Színtartó
Kopásálló
Mandzsetta a száron
Tripla varrás a nagyobb
igénybevételű részeken
Oldalzseb flepnivel
Érmetartó zseb
Streccs anyag
330 gr/m2
70PA/28PES/2ELA

•
•
•
•
•
•

• Tripla varrás a
nagyobb
igénybevételű
részeken

CABRIES
farmernadrág (44-64)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 első zseb
2 farzseb
Érmetartó zseb
300 gr/m2
75PA/25PES
Legjobb ár

DIJON
farmernadrág (44-64)

2 első zseb a derékrészen
2 mellzseb
Szerszámakasztó fül
Színtartó
Kopásálló
Állítható mandzsetta
Streccs anyag
330 gr/m2
70PA/28PES/2ELA
Állítható derékrész (gomb)

MANACOR(44-64)

SMIRNE felső (44-64)
•
•
•
•
37

A CABRIES rövidnadrág verziója
70PA/28PES/2ELA 330gr
Sok zsebbel, szerszámtartóval
Színtartó/kopásálló streccs anyag

Ergowear 250
Az ERGOWEAR 250 a COFRA legújabb munkaruha családja. Tervezése során az
elsődleges szempont a mozgáshoz alkalmazkodó ruházat megalkotása volt.
A Cofra tervezői mindent figyelembe vettek: megerősítették
a legnagyobb kopásnak kitett részeket; a szárakat és ujjakat
azonban olyan szabással alakították ki, hogy azok minél jobban
alkalmazkodjanak a ruha viselőjéhez, és ne akadályozzák őt a
mozgásban.
A magas pamuttartalmú, de sztreccses anyagösszetétel szintén
a kényelmet és a szabad mozgást szolgálja.

GETAFE felső (44-64)
•
•
•
•
•
•
•

2 tépőzáras mellzseb, belső zsebek
2 nagy zseb patnival
Kopásálló betétek a könyöknél
Ergonomikus kialakítás
3M fényvisszaverő betétek
Állítható mandzsetta, YKK zipzár
E-ward mobilzseb, mely elnyeli a
készülék keltette elektromágneses
EN ISO 13688: 2013
hullámokat.
• 64PA/34PES/2ELA/250gr

GONDOMAR
derekas nadrág (44-64)
• Két, tágas első zseb
• 3M fényvisszaverő betétek
• Kopásálló anyag a szárvégen, a farzsebeknél
és az első zsebeken
• Állítható térdpárnatartó zseb
• Lecipzározható szerszámtartó zsebek
• Ergonomikus kialakítás
• Állítható gyorscsatos
• Elasztikus derékrész
kantár
• Tripla varrások
• Kopásálló anyag a
az ágyéknál
szárvégen, a farzsebeknél
• Szerszámakasztó
és az első zsebeken
fül
• Állítható térdpárnatartó
• 64PA/34PES/2ELA
• Ergonomikus kialakítás
• 250gr
• YKK cipzár
• Szerszámakasztó fül
• Térdpárna
• 64PA/34PES/2ELA
• Rendelhető:
• 250gr
L (44-54)
XL (56-64)

SAFEKNEE

REDONDA
kantáros nadrág (44-64)
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Láthatósági ruházat (nyári)
Jól láthatósági munkaruházat kifejezetten meleg,
nyári körülményekre tervezve.
A Cofra tervezői olyan ruházatot hoztak létre, mely
magas pamuttartalmú és könnyű, mégis megfelel a
EN ISO 20471 szabványnak.
A bőrrel érintkező rész pamut, míg a külső réteg
kopásálló és fluoreszcens.

SEKI mellény (S-4XL)
•
•
•
•
•
•
•
•

2 mellzseb flepnivel és tépőzárral
2 függőleges 1 vízszintes szalag
Azonosítókártya tartó
Tolltartó zsebek
EN ISO 13688: 2013
EN ISO 20471:2013/A1:2016
GO/RT 3279 (narancs)
65PO/35PES/245Gr

UPATA derekas nadrág (S-4XL)
•
•
•
•
•
•

Rugalmas derékrész, erősített ágyékrész
Oldalzseb rajta szerszám- és tolltartó zsebbel
Szerszámakasztó fül
Két farzseb, az egyik patnival
50PA/50PES/185gr
EN ISO 13688: 2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016;
GO/RT 3279 (narancs)
• Rugalmas derékrész,
erősített ágyékrész
• Szerszámakasztó fül
• Két farzseb, az egyik
patnival
• 50PA/50PES/185gr
• EN ISO 13688: 2013;
EN ISO 20471:2013/
A1:2016; GO/RT
3279 (narancs)

TURMERO rövidnadrág (S-4XL)
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Festő munkaruházat
A PAINTER COTTON 245 család a könnyű, 100% pamut festőrhuák családja.
Minden festőruházati termék rendelkezik a speciális X-BARRIER folttaszító és impregnáló
bevonattal, melynek köszönhetően a ruházat:
• vízlepergető (fröccsenő víz és enyhébb eső)
• folttaszító (vizes és olajos szennyeződések)
• lélegző (vízlepergető, mégis szellőző)
• magas hőmérsékleten mosható (60 fok)
• vegytisztítható
• kényelmesebb (az anyag puhább)

KUTA felső (S-4XL)
• Cipzáras záródás
• 2 tépőzáras mellzseb
• Állítható derékbőség és
mandzsetta
• 100% pamut, 245 gr
• X-BARRIER bevonat

•
•
•
•
•
•

Tépőzáras mellzseb
Állítható derékbőség
Térdpárnatartó zseb
Farzseb
100% pamut, 245 gr
X-BARRIER bevonat
EN ISO
13688:2013

MUMBAI derekas nadrág (S-4XL)
•
•
•
•
•

Két, tágas első zseb
Térdpárnatartó zseb
Rugalmas derékrész
100% pamut, 245 gr
X-BARRIER bevonat

KOLKATA
kantáros
nadrág
(S-4XL)

SAFEKNEE

• Térdpárna
• Rendelhető:
L (44-54)
XL (56-64)

DELHI rövidnadrág
(S-4XL)
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•
•
•
•

Két, tágas első zseb
Rugalmas derékrész
100% pamut, 245 gr
X-BARRIER bevonat

WHITE S3 SRC
(12. old)

Pamut munkaruházat
A Cofra Massaua családba tartozó munkaruházati
termékek legfőbb jellemzője az egyszerűség és a
funkcionalitás. Ezek az egyszerű vonalvezetésű
ruhák a Cofra szabványai szerint, a Cofrától
már
megszokott
magas
minőségben
készültek. A 100%-ban természetes pamut
szálaknak köszönhető, hogy e termékek a jól
lélegző és a kényelmes viseletet jelentik az egész
napos munka során. Színtartóak, kopásállóak.
Kiváló választás több munkaterületre is.

PORT LOUIS felső (44-64)
•
•
•
•

Gombos záródás
2 mellzseb, mandzsetta, gallér
100% pamut, 270 gr
EN ISO 13688: 2013

ERITREA derekas nadrág (44-64)
•
•
•
•
•
•

Két első zseb
Hátsó zseb gombbal
Övbújtatókkal
Gombos slicc
100% pamut, 270 gr
EN ISO 13688: 2013
• Két első zseb,
mellzsebén egy
gombos, nagy zseb
• Hátsó zseb gombbal
• Slicce gombbal
záródik
• Gumírozott pánt,
praktikus csatok
• 100% pamut, 270 gr
• EN ISO 13688: 2013

BANGUI kantáros nadrág (44-64)
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Átmeneti felsők
Meleg, vízlepergető, szélálló.
08 terepszín

NEW ST. VINCENT SOFTSHELL (S-4XL)
• Anyag: 100% poliészter softshell

05 fekete

•

•
•
•
•
•
•
•
•

membrán, melynek
köszönhetően a termék víz- és
szélálló, mégis lélegző. 40 fokon
mosható, rugalmas, könnyű.
Bélés: 100% poliészter
280gr/m2
1 mellzseb
cipzárral
2 zseb a derékrészen
cipzárral
A fekete színű verzión
fényvisszaverő csíkkal
Szabványok:
EN ISO 13688: 2013
EN 343 2008
Vízgőzáteresztő képesség

Vízbehatolással szembeni ellenállás

1 mVc (vízoszlop méter) = 10 000 Pa

• Anyag: 100% szövött nylon, PU bevonattal
• Vattabélés: szintetikus, 100%
poliészter, 140g/m2
• Bélés: 100% poliészter
• Két cipzáros zseb, 2 belső zseb
• Elöl végig cipzáros
• Kiváló ár/érték arány
• EN ISO 13688: 2013

TURIN vattadzseki (S-3XL)

BRILLIANT SAPKA

• 100% akril
• Bélés: 65% olefin
35% poliészter 3M™
Thinsulate™
• 01 sárga 00 narancs
• Meleg és kényelmes
42

02 Navy/Sárga

Átmeneti felsők
Stílusos és egyedi.

UCHAMI bélelt dzseki (S-4XL)

•
•
•
•

Vastag (400gr/m2), kötött alapanyag,
Softshell betétek szélálló membránnal
Poliészter, mikrobolyhos bélés
1 cipzáros mellzseb, 2 cipzáros oldalzseb,
kapucni
• Vastag, szélálló kialakítás
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

EN ISO 13688:2013
Mérettartomány: S-4XL
Háromféle szín:
02 tengerkék/fekete/királykék,
04 antracit/fekete/lime,
05 fekete/antracit/piros

Anyag: 65% poliészter, 35% pamut, 140 gr/m2
Bélés: 100% poliészter, 120 gr/m2
Lecipzározható ujjak, elasztikus mandzsetta
Belső zseb,1 cipzáros mellzseb, mobilzseb
Szabványok: EN ISO 13688: 2013
Sötétkék szín (02)

• Mellényként is
hordható

ENISEJ bélelt dzseki (S-3XL)
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Télikabátok

GUST RIPSTOP KABÁT (S-4XL) •

•

Háromféle színben raktáron

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anyag: 100% poliészter, PVC
bevonattal, 215 gr/m2
Bélés: 100% poliészter, 160 gr
Állítható derékbőség
E-WARD mobiltelefontartó zseb
2 széles első zseb
2 mellzseb flepnivel
Hegesztett varrások
Rejtett kapucni
Szabványok:
EN ISO 13688: 2013
EN 343 2003 + A1: 2007 (3:1)

Bélelt vízlepergető télikabátok továbbszakadás-mentes ripstop anyagból, fényvisszaverő
csíkokkal ellátva a mellrészen és a háton. Meleg, vízlepergető, szélálló.
Speciális mobiltelefontartó zsebbel ellátva, mely elnyeli a készülékek keltette
elektromágneses hullámokat (E-WARD).
• Külső héj: PVC továbbszakadás-mentes ripstop anyagból,
fényvisszaverő csíkokkal ellátva a mellrészen és a háton.
Meleg, vízlepergető, szélálló.

• 1 cipzáros mellzseb, 2 cipzáros oldalzseb,
rejtett kapucni
• Belső, önállóan is hordható dzseki levehető
ujjakkal, széles zsebekkel.
• Flanel belső szövet, nylon külső héj, 160g/m2
vastagságú bélés.
• Állítható derékbőség
• E-WARD mobiltelefontartó zseb
• 2 széles első zseb
• 2 mellzseb flepnivel
• Hegesztett varrások
• Rejtett kapucni
• EN 343:2003+A1:2007,EN ISO 13688:2013
• Mérettartomány: S-4XL
• Szürke színben raktáron

HAILSTORM 3 az1 ben RIPSTOP KABÁT (S-4XL)
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Aláöltözet
BRYNE felső (S-XXL)

04 anthracite

• 270gr/m2
• 67% nylon, 23% polipropilén
10% elasztán
• Gyorsan szárad
• Izzadságelvezető tulajdonságú
• SEAMLESS varrásmentes kialakítás

• 04 anthracite

Alapanyagának köszönhetően rendkívül jól
vezeti az izzadságot, így mindig szárazon
és megfelelő hőmérsékleten tartva a testet.
Antibakteriális bevonatának köszönhetően
megelőzi a gombásodást, valamint a
kellemetlen szagok kialakulását. Gyorsan
szárad, felveszi a test formáját, kényelmes,
praktikus.

BREDIK alsó (S-XXL)
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Polarizált védőszemüvegek
8 rádiuszú, torzításmentes lencse
Hidro és oleofób bevonat az ujjlenyomatok és kosz ellen
• Sötétített (grey)
UV400 védelem, pára- és karcmentes bevonat
Tömege 42 gr
Gumírozott szárak
Tükörbevonatos lencse
Habszivacs belső kialakítás
Puha, szilikon orrnyereg kialakítás
Gumírozott pánt és törlőkendő tartozék
5-3,1 1F K N EN166F, EN172, CE, UV400

COMBOWALL POLAR SILVER

8 rádiuszú, torzításmentes lencse
Hidro és oleofób bevonat az ujjlenyomatok és kosz ellen
UV400 védelem, pára- és karcmentes bevonat
Tömege 42 gr
Gumírozott szárak
Tükörbevonatos lencse
Habszivacs belső kialakítás
Puha, szilikon orrnyereg kialakítás
Gumírozott pánt és törlőkendő tartozék
5-3,1 1F K N EN166F, EN172, CE, UV400

COMBOWALL POLAR GOLD

A polarizált lencse működése.
Polarizált lencse, mely megszűri a szórt
fényt és tisztább,
élesebb látást tesz lehetővé.
8 rádiuszú, torzításmentes lencse
UV400 védelem, páramentes bevonat
LIGHTNING POLAR
Tömege 32 gr
EN166FT, EN172, CE,
Gumírozott szárak
SPREADLIGHT 52.old UV400 5-3,1 1 FT Puha, szilikon orrnyereg kialakítás
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Védőszemüvegek
Borostyán (yellow)
Sötétített (grey)
2C-1,2 1 FT
8 rádiuszú, torzításmentes lencse
UV400 védelem, pára- és karcmentes bevonat
Tömege 25 gr
Gumírozott szárak
Puha, szilikon orrnyereg kialakítás
EN166F, EN170, EN172(szürke), CE, UV400

SLENDER GREY / SLENDER YELLOW

Sötétített (grey)

ARMEX BLUE / ARMEX GREY

8 rádiuszú, torzításmentes lencse
UV400 védelem, pára- és karcmentes bevonat
Tömege 32 gr
Gumírozott szárak
Puha, szilikon orrnyereg kialakítás
EN166, EN172, 5-2,5 1FT, CE, UV400

Tükörbevonatos lencse (blue)

GUNNER
SPREADLIGHT 52.old

7 rádiuszú, torzításmentes lencse
Tömege 33 gr
UV400 védelem, páramentes bevonat
Gumírozott szárak és habszivacs szemöldök rész
Alkalmas lövészethez és airsofthoz
Puha, szilikon orrnyereg kialakítás
EN166, EN172 5-3,1 1F, STANAG 2920,STANAG 4296
Víztiszta verzióban is
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Védőszemüvegek
Szellőző lencsekialakítás

8 rádiuszú, torzításmentes lencse
UV400 védelem, pára- és karcmentes bevonat
Tömege 30 gr
Puha, szilikon orrnyereg- és szárkialakítás
EN166F, EN172, 5-3,1 CE, UV400

LIGHTNING RED
Tükörbevonatos lencse (piros)

8 rádiuszú, torzításmentes lencse
UV400 védelem
Tömege 32 gr
Gumírozott szárak
Puha, szilikon orrnyereg kialakítás
Emelt páramentesség
Emelt karcállóság
EN166-EN172 5-3,1 1 FT K N CE, UV400

ARMEX GREY

10 rádiuszú, kiemelten torzításmentes lencse
Pára- és karcmentes bevonat
Tömege 31 gr
Puha, szilikon orrnyereg- és szárkialakítás
Szürke: EN166F, EN172, 5-3,1 CE 1 FT
Borostyán és víztiszta: EN166F, EN170, 2-1,2(C) CE 1 FT
Habszivacs belső kialakítás
Elasztikus pánttal helyettesíthető szárak (tartozék)

MODULAR CARE
SPREADLIGHT 52.old
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Védőszemüvegek
Víztiszta

9 rádiuszú, torzításmentes lencse
Tömege 31 gr
Gumírozott, állítható hosszúságú szárak
Puha, szilikon orrnyereg kialakítás
EN166, EN170, CE
Sötétített

WAVY
Korrekciós szemüveg felett is viselhető
Állítható dőlésszögű és hosszúságú szárak
Pára- és karcmentes bevonat
Tömege 43 gr
EN166F, EN170, CE

OVERPRO
Víztiszta (clear)

ROUNDFIT (CLEAR/GREY)

6 rádiuszú, torzításmentes lencse
Tömege 22 gr
Polikarbonát lencsék és szár
Tökéletes illeszkedés az archoz,
Magas mechanikai tűrőképesség
EN166, EN170, CE
SF verzió: karc- és páramentes
Sötétített és borostyán verziókban is
Sötétített (grey)
rendelhető
PVC védőszemüveg
Szellőzőnyílásokkal
Fröccsenő fémek és vegyszerek elleni
védelem
Nagyméretű részecskék becsapódása
ellen is véd
Pántos kialakítás
Karc- és páramentes bevonat
74gr
EN166-EN170 1 BT9

CASING SF
SPREADLIGHT 52.old
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Védőkesztyűk

• Teljes nitril mártás a tenyéren és a
kézháton, kiemelt védelmet nyújt
zsírok és olajok ellen.
• Érdesített, jól tapadó tenyérrész
• Kiemelt kopásállóság a dupla
tenyérmártásnak köszönhetően
• Elasztikus mandzsetta, kényelmes
kialakítás, jó illeszkedés
• EN 420, EN 388 (4.1.3.2)

Külső, érdesített réteg
Szigetelő belső réteg

TOTAL PROOF teljesen olajálló
nitril 7-11 (S-XXL)

Kopásálló nylon réteg

• Bőrbarát tulajdonságok a pamut
alapkesztyűnek köszönhetően.
• Nagyon jól illeszkedik, tökéletesen
felveszi a kéz formáját.
• Érdesített latex mártás a tenyéren,
mely nagyon jó tapadást biztosít
mind nedves, mind pedig száraz
környezetben.
• Kontakt hő elleni védelemmel
• Hideg elleni védelemmel
• EN 420, EN 388 (2.2.4.3)
• EN511, EN407

FLEXYCOTTON pamutkesztyű latex mártással 8-11 (M-XXL)
• DMF-mentes vízbázisú PU mártás
rajta NITRILHAB mártással
• 15-ös, finomkötésű nylon és
elasztán alapkesztyű
• Olajos és vizes környezetben
egyaránt kiválóan teljesít
• Tökéletesen illeszkedik
• EN 420, EN 388:2016 (4.1.3.2.X)

SYNTO olajálló precíziós kesztyű
PU és NITRILHAB mártással 8-11
(M-XXL)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LAYSOFT (S-M-L)

Légzésvédelem

Ikerszűrős
félálarc
hipoallergén
TPE
(termoplasztikus
elasztomer)
alapanyagból.
Puha és kényelmes kialakítás, nagyon jó
illeszkedés.
Középen
elhelyezett
kilégzőszeleppel,
melyen keresztül a meleg és a pára
könnyen távozik a maszkból.
Spandex szalagok és műanyag tarkópánt biztosítják a kényelmes és stabil viseletet.
A pántok eltávolítása után a védőeszköz kézzel,
langyos vízben mosható.
Háromféle méret: S-M-L
Tömege: 82g (S), 84g (M,L)
Menetes csatlakozás
EN140:1998
Rendelhető: 1db vagy karton 12db
Tárolhatóság: 5 év

Specifikációk
Vizsgálat

Leírás

Eredmény

Minimum köv.

EN 140 (6.14)

A beszívott levegő Co2 tartalma

0,463 %

<1%

Belégzési ellenállás (30L/perc áramlásnál)

0,122 mbar

< 0,5 mbar

Belégzési ellenállás (95L/perc áramlásnál)

0,528 mbar

< 1,3 mbar

Belégzési ellenállás (160L/perc áramlásnál)

0,844 mbar

< 2,0 mbar

Kilégzési ellenállás (160L/perc áramlásnál)

1,764 mbar

< 3,0 mbar

Teljes alászívás

0,655 %

<2%

EN 140 (6.15)

EN 140 (6.16)

SZŰRŐBETÉTEK

R.E.

Jelölés

Védelem

TWICE-AIR A1

9 pár

A1

Szerves gázok, gőzök ellen 65°c forráspont felett

TWICE-AIR A1 P2R

6 pár

A1

P2

Szerves gázok, gőzök ellen 65°c forráspont felett + mérsékelten veszélyes
szilárd (por) és folyékony részecskék ellen

TWICE-AIR A1 P3R

9 pár

A1

P3

Szerves gázok, gőzök ellen 65°c forráspont felett + mérgező kategóriába sorolt
szilárd (por) és folyékony részecskék ellen

TWICE-AIR ABEK1

1 pár

A

B

E

K

TWICE-AIR ABEK1 P2R

6 pár

A

B

E

K

P2

KOMBINÁLT szerves és szervetlen gázok, gőzök (kivéve CO) + kéndioxid és egyéb
savas gázok, gőzök + ammónia és szerves amin származékok ellen +
Mérsékelten veszélyes szilárd (por) és folyékony részecskék ellen

TWICE-AIR ABEK1 P3R

6 pár

A

B

E

K

P3

KOMBINÁLT szerves és szervetlen gázok, gőzök (kivéve CO) + kéndioxid és egyéb
savas gázok, gőzök + ammónia és szerves amin származékok ellen +
Mérgező kategóriába sorolt szilárd (por) és folyékony részecskék ellen

TWICE-AIR B1

9 pár

B

Szervetlen gázok és gőzök ellen (kivéve CO)

TWICE-AIR E1

9 pár

E

Kéndioxid és egyéb savas gázok, gőzök ellen

TWICE-AIR K1

9 pár

K

Ammónia és szerves amin származékok ellen

TWICE-AIR P2R előtét

48 pár

P2

Mérsékelten veszélyes szilárd (por) és folyékony részecskék ellen

TWICE-AIR P3R

1 pár

P3

Mérgező kategóriába sorolt szilárd (por) és folyékony részecskék ellen

TWICE-AIR PR3 lemez

15 pár

P3

Mérgező kategóriába sorolt szilárd (por) és folyékony részecskék ellen

KOMBINÁLT szerves és szervetlen gázok, gőzök (kivéve CO) + kéndioxid és egyéb
savas gázok, gőzök + ammónia és szerves amin származékok ellen
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Kiegészítők
• Szegtáska 21x31 cm
• Erősített varrások
• 100% nylon anyag

• Szeg- és szerszámtáska
• 22x30x5cm
• Erősített
varrások és
szegecsek

RIETVELD

ASPLUND

• Méretei: 88 x 10 cm teljes hossz
• 4 beállítható övbújtató
• Párnázott belsőrész a kényelmes
munkavégzés érdekében
• Erősített varrások

WRIGHT
•
•
•
•
•
•
•

STREET

B0 fekete/B1 barna
Színbőr öv, fém csat
cm 105
cm 115
cm 125
cm 135
cm 150

SPREADLIGHT LED LÁMPA

EVANIT talpbetét

Dupla LED / 6 óra üzemidő / LR44 elemek/
A legtöbb védőszemüveggel kompatibilis/
Széles csipesz/Elforgatható kialakítás
•
•
•
•
•
•

COFRA SOFT talpbetét

Barna/fekete
Szürke/fekete
Kopásálló, strapabíró
90-110-130cm
BOW: 5p/csomag
KNOT: 1p/csomag
• Neutrális/fekete
• 100 ml
• Szilikon és méhviasz

MEMORY PLUS talpbetét

CIPŐFŰZŐK (KNOT+BOW)
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CIPŐKRÉM

Jelzőszalagok
•
•
•
•
•

Jelzőszalag nem öntapadó 70mm*200m PED/P

•
•
•

200 méter hosszú
70 mm széles
PEDP alapanyag
25 mikron
anyagvastagság
Kiemelt
szakítószilárdság
S/F; P/F színekben
Nem nyúlik meg
24/karton

•
•
•
•
•
•
•

Jelzőszalag nem öntapadó 70mm*200m HDPE

200 méter hosszú
70 mm széles
HDPE alapanyag
28 mikron vastagság
S/F; P/F színekben
Élénkebb szín
Verhetetlen ár/érték
arány!
• 24/karton
•
•
•
•
•
•
•

Jelzőszalag nem öntapadó 50mm*100m LDPE

100 méter hosszú
50 mm széles
LDPE alapanyag
25 mikron vastagság
S/F; P/F színekben
Bliszteres kiszerelés
Verhetetlen ár/érték
arány!
• 36/karton
•
•
•
•

66 méter hosszú
50 mm széles
Öntapadó
Nem padlóra való
(pl. alacsony átjárók
jelölése)
• S/F; P/F színekben
• 36/karton

Öntapadó jelzőszalag 50mm*66m
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Padlójelölők
33 méter hosszú
50 mm széles
0.15mm vastagság
Targoncaálló
Felhelyezési
hőmérséklettartomány: 0-50°C
Hőállóság: -12°C-80°C
Tiszta és pormentes
felületre ragasztandó!
S/F; P/F;S színekben
24/karton

Padlójelölő szalag 50mm*33m
•
•
•
•

18 méter hosszú
50 mm széles
0.8 +/- 0.2MM vastagság
Szemcsés csúszásgátló
felület (60-as)
• Felhelyezési
hőmérséklettartomány:
0°C-50°C
• 8/karton

Cúszásgátló padlójelölő szalag 50mm*18m Sárga/Fekete
•
•
•
•

5 méter hosszú
25 mm széles
Szemcsés csúszásgátló felület
Lépcsők, hajótestek, csúszós
felületek biztonságosabbá
tételére
• 36/karton

Csúszásgátló szalag 25mm*5m Fekete
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NightSearcher lámpák

• Vállszíjjal

TRIO550 LED REFLEKTOR LI-ION USB
Könnyű és rendkívül strapabíró LED reflektor, USB
csatlakozóról tölthető lítiumion akkumulátorral.
Por- és fröccsenő víz ellen védett, gumírozott
házkialakítású. Ütésálló 1,5m zuhanásig.
Ideális választás mind ipari, mind pedig
magáncélú felhasználásra.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

550 lumen fényerő
600 m hatótáv
3.7 V 4500mAh 16.65 W/h Li-ion akku
3db CREE XP-G2 hidegfehér LED
IP 54 por és fröccsenő víz elleni védettség
3 óra üzemidő 100% fényerőn
7 óra üzemidő 47% fényerőn
5 óra üzemidő villogó üzemmódban
12 óra töltési idő USB csatlakozóról
H: 193mm SZ: 117mm M: 132 mm
Tömeg: 646gr (akkumulátorral)
1.5 méter zuhanásig ütésálló
USB kimenettel rendelkezik eszközök
töltéséhez (5.0 V +/- 0.25V; 1000mA)
• A csomagban: USB kábel töltéshez,
USB szivargyújtó töltő, vállszíj, fali konzol
• 1 darab
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• USB kimenet töltéshez

• Fali konzollal
• Vészhelyzeti üzemmód:
Kapcsolja be a lámpát, majd
helyezze töltőre. A lámpa automatikusan kikapcsol. Amennyiben a
töltés megszűnik (pl. áramszünet
esetén), a lámpa automatikusan
felgyullad.

NightSearcher

POCKETSTAR LED TOLL MUNKALÁMPA

• 12 darabos display dobozban
is rendelhető

Könnyű, praktikus, nem foglal sok helyet.
A POCKETSTAR zsebben elfér, 180 fokban
forgatható mágneses csíptetőjének köszönhetően
pedig számos helyre rögzíthető. Gumírozott
kialakításából adódóan jó a fogása, élénk színe
miatt könnyen észrevehető.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

150 lumen fényerő
5 m hatótáv
3 db AAA elemmel működik (tartozék)
Gumírozott ABS ház
10db SMD WL-3528 LED
IP 33 por és fröccsenő víz elleni védettség
4 óra üzemidő
H: 158mm SZ: 30mm ÁTM: 16.9 mm
Tömeg: 54 gr (elemekkel)
1 méter zuhanásig ütésálló
Kisker kiszerelés (bliszter)
12 darabos display kiszerelésben is
• Erős mágnessel, 180 fokban
forgatható csíptetővel.
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WEARWELL álláskönnyítők
Az álláskönnyítő specialista
Az ergonómikus munkakörnyezet a dolgozó és a munkáltató közös érdeke.
A WEARWELL® ennek érdekében már 1950 óta azon dolgozik, hogy
a legkényelmesebb és leginnovatívabb felületeket fejlessze ki azok számára,
akik ott vannak az ipar legkülönfélébb területein, és nap mint nap végzik munkájukat.
A WEARWELL® az álláskönnyítő szőnyegek és ergonómikus ipari padlók
legnagyobb
szakértője,
mi
pedig
büszkén
mutatjuk
be
termékeiket
és megoldásaikat itthon, Magyarországon.
Kérjen ajánlatot, szaktanácsadást a

Logisztika

ESD

termékekkel kapcsolatban!

Nagyfeszültségű
berendezések

Könnyűipar

Stúdiók

Élelmiszeripar
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Laboratóriumok

Olajos környezet

Combyitalia

Az Ön partnere:

