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delovna oblačila / zaščita pri delu

delovne Hlače

Konfekcijska velikost                 44                   46                   48                   50                   52                   54                   56                   58                   60                   62

Telesna višina                                 166 - 170            168 - 173            171 - 176            174 - 179            177 - 182            180 - 184            182 - 186            184 - 188             195-198              198-201
Obseg trebuha                                     84                         88                         92                         96                        100                       104                       108                       113                       119                       125
Obseg prsi                                         86 - 89                 90 - 93                 94 - 97                98 - 101              102 - 105            106 - 109            110 - 113            114 - 117            118 - 121            122 - 125
Obseg pasu                                       74 - 77                 78 - 81                 82 - 85                 86 - 89                 90 - 94                 95 - 99               100 - 104            105 - 109            110 - 114            115 - 119
Jakne / Telovniki                                  XS                          S                          M                         M                          L                            L                          XL                         XL                         XL                        XXL

Konfekcijska velikost                 90                   94                   98                  102                 106                 110

Telesna višina                                 177 - 181            180 - 184            182 - 186            184 - 188            187 - 191            190 - 194
Obseg trebuha                                     82                         86                         90                         95                        100                       105
Obseg prsi                                         87 - 90                 91 - 94                 95 - 98                99 - 102              103 - 106            107 - 110
Obseg pasu                                       74 - 77                 78 - 81                 82 - 85                 86 - 89                 90 - 94                 95 - 99
Jakne / Telovniki                                   S                          M                         M                          L                          XL                        XXL

Konfekcijska velikost                 24                   25                   26                   27                   28                   29

Telesna višina                                 166 - 170            169 - 173            172 - 176            175 - 178            177 - 180            179 - 182
Obseg trebuha                                     96                        100                       104                       108                       112                       116
Obseg prsi                                         94 - 97                98 - 101              102 - 105            106 - 109            110 - 113            114 - 117
Obseg pasu                                       86 - 89                 90 - 93                 94 - 97                98 - 101              102 - 107            108 - 111
Jakne / Telovniki                                   L                            L                          XL                         XL                         XL                        XXL

Kataloška št.:                     122 038  . . .

Dopolnite zadnja tri mesta kataloške številke
z vašo konfekcijsko številko! 

Kataloška št.:                     122 038 999

Konfekcijske številke za moške

Klasična post.    : 44  -   62

vitka postava    : 90  - 110

čokata post.      : 24  -   29

KaKo pravilno izračunati vašo KonfeKCijSKo številKo

Moški

Moški

Moški

norMalna
poStava

vitKa
poStava

čoKata-
Mala
poStava

aCtive line
Hlače do pasu
Moderno šivane delovne hlače

Lastnosti:
-    Izjemno obstojni kolenski žepi narejeni iz materiala - Kevlar
-    Dva sprednja žepa
-    Dodatni žep, ki se lahko pritrdi spredaj ali ob strani
     (dodatni žepi so na voljo tudi kot dodatek)    
-    Dva zadnja žepa, ki se lahko zapreta 
-    Ojačani žep za meter s prostorom za nož in svinčnik
-    Veliki žep za mobilni telefon
-    Obesek za ključ

Material:
Zračno prepustni, odporen na umazanijo 
poliester-bombažni tekstil, 
65% Poliester,  35% Bombaž

Barva: antracit

Hip žep ( opcijsko )
enostavno nameščanje z
dvema pritisnima gumboma 
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delovna oblačila / zaščita pri delu

delovne Hlače- KoMbinezoni

Hlače do pasu
zelo udobne pri delu 

-    ozko krojene
-    v pas vstavljen elastični del omogoča odlično prileganje
-    poševno krojena velika prednja žepa, tako, da lahko z

desno roko sežete v levi žep in obratno
-    dva dodatna žepa, levi z ježkom in zankami za orodje
-    zadnja žepa z zapiranjem
-    izjemno odporna žepa za blazinici za zaščito kolen, 

stransko odprta za vstavljanje blazinic

siva                                   122 033   . . .

beš                                    122 031   . . .

Dopolnite zadnja tri mesta kataloške številke
z vašo konfekcijsko številko! 

Kataloška št.:

Konfekcijske številke za moške

Klasična post.    : 44  -   62

vitka postava    : 90  - 110

čokata post.      : 24  -   29

Glej tabelo na strani 2

Konfekcijske številke za moške

Klasična post.    : 44  -   62

vitka postava    : 90  - 110

čokata post.      : 24  -   29

beš                                    122 001   . . .

siva                                   122 003   . . .

Dopolnite zadnja tri mesta kataloške številke
z vašo konfekcijsko številko! 

Glej tabelo na strani 2

Kataloška št.:

trend line

Kombinirane hlače - kombinezon
Udobne...
-    zaradi širokih naramnic z elastiko
-    zaradi polnega elastičnega hrbtnega dela, 

srajca ostane na svojem mestu 

veliko število žepov...
-    dva žepa na prsnem delu z zadrgo
-    žepek za telefon z ježkom
-    dodatni žep na prsnem delu z zanko za orodje
-    prednja žepa sta ukrojena poševno, tako, da lahko

z desno roko sežete v levi žep in obratno 
-    dva zadnja žepa
-    žepka za shranjevanje paličnega metra na 

obeh straneh
-   izjemno odporna žepa za blazinici za zaščito kolen,

za vstavljanje blazinic
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bi-Color-Serija KoMbinezon, delovna jaKna, ziMSKa jaKna  

ClaSSiC line

zimska delovna jakna
sivo-modra

Primerna v kombinaciji s kombiniranim kombinezonom.  

Kataloška št.:

Kataloška št:

Kataloška št.:

Kombinirane hlače-kombinezon, sivo modre
S številnimi prednostmi, preizkušene v dolgoletni praksi.

Z dvema dodatnima, prosto visečima žepoma, tako so orodja in
materiali hitro dosegljivi.

Dopolnite zadnja tri mesta kataloške številke
z vašo konfekcijsko številko, npr. 122 0 044

Konfekcijske številke za moške

Klasična post.    : 44  -   62

vitka postava    : 90  - 110

čokata post.      : 24  -   29

sivo-modra                          122 018 . . . 

sivo-modra                         120 048  . . . 

Konfekcijske številke

XS        =                           . . .  . . .  900

S          =                            . . .  . . .  910

M        =                            . . .  . . .  920 

l          =                            . . .  . . .  930 

Xl        =                            . . .  . . .  940 

XXl      =                            . . .  . . .  950

Dopolnite zadnja tri mesta kataloške številke
z vašo konfekcijsko številko!  

Glej tabelo na strani 2

Glej tabelo na strani 2

Glej tabelo na strani 2

sivo-modre                         120 058  . . . 

Konfekcijska številka

XS         =                          . . .  . . .  900   

S           =                          . . .  . . .  910 

M          =                          . . .  . . .  920 

l           =                          . . .  . . .  930 

Xl            =                        . . .  . . .  940 

XXl          =                        . . .  . . .  950

Dopolnite zadnja tri mesta kataloške številke
z vašo konfekcijsko številko!

delovna jakna
sivo-modra

Primerna v kombinaciji s kombiniranimi dvo barvnimi hlačami Classic Line, z
elastičnim patentom in zakrito zadrgo.
-    dva velika žepa na prsnem delu in dva notranja stranska žepa
-    dva žepa na rokavih za pisala

www.prenova.si

delovna oblačila / zaščita pri delu
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blago za popravila     Mešani tekstil                   Kordura                           Kordura-

Kataloške št.                     150 x 50 cm                              50 x 50 cm                               kolenski žepi, Par

beš                            120 981 000                    120 991 000                   120 991 100

modra                       120 982 000                    120 992 000                   120 992 100

siva                            120 983 000                    120 993 000                   120 993 100 

rdeča                         120 985 000                    120 995 000                   120 995 100

črna                           120 986 000                    120 996 000                   120 996 100

Glej tabelo na strani 2

Glej tabelo na strani 2

www.prenova.si

delovna oblačila / zaščita pri delu

ClaSSiC line

Dopolnite zadnja tri mesta kataloške številke
z vašo konfekcijsko številko npr. 122 021 044

beš                                     122 021  . . .

modra                                122 022  . . .

siva                                    122 023  . . .

rdeča                                  122 025  . . .

črna                                    122 026  . . .

Konfekcijske številke

Klasična postava                    : 44  -   62

vitka postava                        : 90  - 110

čokata postava                      : 24  -   29

Kataloška št :

Hlače do pasu
iz visoko kvalitetnega in vzdržljivega blaga, ki diha in
odbija umazanijo.

-    veliko uporabnih žepov
-    poševno krojena prednja žepa, tako, da lahko z desno

roko sežete v levi žep in obratno
-    zadnja žepa se zapreta
-    žepi za meter in nože
-    izjemno odporna žepa za blazinici za zaščito kolen, 

stransko odprta za vstavljanje blazinic

delovna oblačila-KoMbinezoni 

Kombinirane hlače - kombinezon
iz visoko kvalitetnega in vzdržljivega blaga, ki diha in odbija umazanijo

- zakriti gumbi
- elastični hrbtni del
- široke naramnice, ki ne drsijo
- zaradi polnega elastičnega hrbtnega dela, srajca ostane

na svojem mestu
- veliko uporabnih žepov
- poševno krojena velika prednja žepa, tako, da lahko z desno

roko sežete v levi žep in obratno
- izjemno odporna žepa za blazinici za zaščito kolen, stransko

odprta za vstavljanje blazinic

Dopolnite zadnja tri mesta kataloške številke
z vašo konfekcijsko številko npr. 122 011 044 

beš                                     122 011  . . .

modra                                122 012  . . .

siva                                    122 013  . . .

rdeča                                  122 015  . . .

črna                                    122 016  . . .

Konfekcijske številke

Klasična postava                    : 44  -   62

vitka postava                        : 90  - 110

čokata postava                      : 24  -   29

Kataloška št:

KVALITETA CLASSIC LINE
Prvorazredna kvaliteta.
Znotraj bombaž - zračno in udobno za nošenje.
Zunaj poliamid - odporen na madeže in enostaven za čiščenje.

Pralne do 60°. 
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Naramni všitek
z logom

Deklaracija
na stranskem šivu

Dvojni šiv 

Ovratnik v kontrastni barvi
z logotom

Dvojni šiv na
zaključku rokava

Motiv talnih polagalcev
..for FLOORING EXPERTS ONLY! 

velikost M                          030 101 360

velikost l                           030 101 370

velikost Xl                         030 101 380

velikost XXl                       030 101 390

janser t-Shirt 
modro/zelena

100 % bombaž
Single jersey 

česana-spredena preja
180 gr/m2 

3/4 poletne delovne hlače
profesionalne delovne hlače za talne polagalce, ki preprečujejo
pregrevanje v poletnem času !

Lastnosti:  
-    moderno šivanje in ohlapno prileganje za optimalno

prezračevanje, udobne     
-    zapirajoči zadnji žepi, žep za meter, žepi za mobilni telefon,

žep za svinčnik    
-    kolenski žepi iz kordure, trpežne in vzdržljive

Material:
zračnoprepusten poliester-bombažni tekstil,  
65% Poliester   35% Bombaž  
z  100% Kordura-ojačanimi deli  

Barva: siva  
Kataloška št.:                     122 093  . . .

Dopolnite zadnja tri mesta kataloške številke
z vašo konfekcijsko številko! 

Konfekcijske številke za moške

Klasična post.    : 44  -   56

Glej tabelo na strani 2

www.prenova.si

delovna oblačila / zaščita pri delu

Montažne jaKne -3/4 poletne delovne Hlače - t-SHirtS

Dopolnite zadnja tri mesta kataloške številke
z vašo konfekcijsko številko!  

Montažna jakna
omogoča racionalno delo, orodje imate vedno pri roki!

-    široke naramnice ne drsijo, teža je enakomerno porazdeljena
-    številni žepi, po dva velika žepa za orodje, spredaj in zadaj

Konfekcijske številke

XS                                      . . .  . . .  900   

S                                        . . .  . . .  910 

M                                       . . .  . . .  920 

l                                        . . .  . . .  930 

Xl                                      . . .  . . .  940 

XXl                                    . . .  . . .  950

beš                                     120 031  . . .

modra                                120 032  . . .

siva                                    120 033  . . .

rdeča                                  120 035  . . .

črna                                    120 036  . . . 

Kataloške št.

Glej tabelo na strani 2
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odporna proti vetru, vodi in hkrati zračno prepustna soft-shell
jakna s kapuco, je idealen dodatek delovnim oblačilom.

Z ergonomskim šivanjem jakna nudi maksimalno svobodo gibanja med
delom in po njem. Podloga iz flisa nudi toploto in zračnost ter maksimalno
udobje. 

Prilagodljiva manšeta z ježkom na rokavih nudita zaščito in popolni oprijem.
Dva stranska žepa in prsni žep z vodoodporno zadrgo nudijo zadosten
prostor za vaše osebne stvari.  

Lastnosti : 
•   vodoodporna, odporna proti vetru, zračno-prepustna  
•   udobno lahka in elastična 
•   podložena z flisom
•   vodoodporna zadrga 
•   dva stranska žepa in en prsni žep z 

vodoodporno zadrgo
•   Prilagodljivi rokavi z manšeto na ježka 
•   kapuca  

Material: 100% Poliester, 290 g/m², se lahko pere v pralnem stroju

Softshell-jakna

XS            =                        . . .  . . .  900   

S              =                        . . .  . . .  910 

M            =                        . . .  . . .  920 

l              =                        . . .  . . .  930 

Xl            =                        . . .  . . .  940 

XXl          =                        . . .  . . .  950

siva                                   120 153   . . .

črna                                   120 156   . . .

Dopolnite zadnja tri mesta kataloške številke
z vašo konfekcijsko številko! 

Kataloška št.:

Konfekcijske številke

www.prenova.si

delovna oblačila / zaščita pri delu

SoftSHell jaKne - eMbleMi

znak vašega podjetja na oblačilih je učinkovita
reklama !
Za izdelavo potrebujemo sliko vašega loga-vse ostalo uredimo mi. Tisk
vašega znaka na prsnem žepu oziroma prsni strani ali na rokavu v velikosti
do največ 100x80mm, oziroma na hrbtu v velikosti do največ 250x150mm v
dveh, treh ali štirih barvah.

Pri izračunu števila barv prosimo upoštevajte: 
1. Bela šteje kot barva.
2. Ker kosmičasti nanos zahteva belo podlago, je treba pri tiskih, ki ne vsebujejo bele, prišteti eno belo barvo.

prsna stran

velikost max.100 x 80 mm

(Minimalno naročilo 50 kos)

šablona 2-barvi                 120 000 800

šablona 3-barve                 120 000 804

šablona 4-barve                 120 000 807

nanos 2-barvi                    120 000 801

nanos 3-barve                   120 000 805

nanos 4-barve                   120 000 808

Hrbtna stran

Velikost max. 250 x 150 mm
(Minimalno naročilo 50 Stk.) 

šablona 2-barvi                 120 000 810

šablona 3-barve                 120 000 811

šablona 4-barve                 120 000 812

nanos 2-barvi                    120 000 803

nanos 3-barvi                    120 000 806

nanos 4-barvi                    120 000 809

natisk                                915 000 190natisk                                915 000 195

Kataloška št.                       120 000 902

tisk imen

(Najmanj 10 kosov) 

Glej tabelo na strani 2
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delovna oblačila / zaščita pri delu

ziMSKe jaKne  

zimska jakna
daljša zimska jakna, zelo udobna pri delu, s toplo
podlogo

-    dva vzdržljiva, velika, dobro opremljena žepa, 
levi z zankami za orodje, desni z našitim žepom z 
ježkom

-    dva žepa na gornjem prsnem delu z zadrgo

-    poševno krojena stranska žepa

-    optimalno prileganje zaradi nameščene vrvice v
pasu

trend line

XS            =                        . . .  . . .  900   

S              =                        . . .  . . .  910 

M            =                        . . .  . . .  920 

l              =                        . . .  . . .  930 

Xl            =                        . . .  . . .  940 

XXl          =                        . . .  . . .  950

siva                                   120 093   . . .

beš                                    120 091   . . .

Dopolnite zadnja tri mesta kataloške številke
z vašo konfekcijsko številko! 

Kataloška št.:

Konfekcijske številke

beš                                     120 051  . . .

modra                                120 052  . . .

siva                                    120 053  . . .

rdeča                                  120 055  . . .

črna                                    120 056  . . . 

Konfekcijske številke

XS            =                        . . .  . . .  900   

S              =                        . . .  . . .  910 

M            =                        . . .  . . .  920 

l              =                        . . .  . . .  930 

Xl            =                        . . .  . . .  940 

XXl          =                        . . .  . . .  950

Dopolnite zadnja tri mesta kataloške številke
z vašo konfekcijsko številko!

ClaSSiC line

Kataloške št.

Glej tabelo na strani 2

Glej tabelo na strani 2

zimska jakna
Z mehko toplo podlogo za ekstra udobje
- raztegljiv pas
- 4 sprednji žepi
- notranji žep in našiti žep na rokavu za

pisala
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delovna  oblačila / zaščita pri delu

profeSionalni čevlji za talne polaGalCe    

ortopedsko usnje
znotraj

sintetični prstni
del-
zaščitna kapica

zameljiv vložek
(antistatični)

Penetriran s kevlarjem-
odporen podplat gladek podplat

PU pena-
absorbira udarce

ojačana peta

Kataloška št.:                     119 620 100

Vsebuje:
- 2 plastične kapice
- posebno lepilo
- brusni papir

vložek 
Zračno prepusten in antistatičen
vložek ergonomske oblike

velikost 40 -par-                 119 620 040

velikost 41 -par-                 119 620 041

velikost 42 -par-                 119 620 042

velikost 43 -par-                 119 620 043

velikost 44 -par-                 119 620 044

velikost 45 -par-                 119 620 045

velikost 46 -par-                 119 620 046

velikost 47 -par-                 119 620 047

profesionalni čevlji

velikost 40 -par-                 119 611 040

velikost 41 -par-                 119 611 041

velikost 42 -par-                 119 611 042

velikost 43 -par-                 119 611 043

velikost 44 -par-                 119 611 044

velikost 45 -par-                 119 611 045

velikost 46 -par-                 119 611 046

Größe 47 -paar-                 119 611 047

vložki

varovalne kapice za profesionalne čevlje
Plastične kapice se lahko prilepijo na usnje s posebnim
lepilom. Za preprečitev trganja.

profesionalni čevlji 
"udobno in varno za delo"    
certifikat po EN ISO 20347

Profesionalna obutev iz Nubuk usnja z absorbnim
usnjem od znotraj in zamenljivim vložkom.

-    Visoka obroba za zaščito usnja pri delu na kolenih.
-    Vezalka na ježka za hitro obutev
-    Antistatični, ne puščajo sledi, odporni proti olju, odporni proti

topilom, vročini in proti žebljem po EN 20344. 
-    Podplat brez profila, ne pušča sledi in enostaven za čiščenje
-    Podplat je zelo mehak in fleksibilen, ima izjemno absorbcijo udarcev
-    Velikosti od 40 - 47.

zaščitne prevleke za obutev (galoše)
Pomagajo vam in vašim strankam preprečiti neprijetnosti in stroške, ki bi
lahko nastali pri nestrokovnem delu!

Z zaščitenimi čevlji vas z veseljem sprejme vsaka stranka, vi pa naredite
dober in profesionalen vtis.

Področja uporabe        - Končna predaja objekta 
                                       - Ogled gradbišča 
                                       - Izmere pri strankah
                                       - Strokovni ogledi
                                       - Oljenje, voskanje in lakiranje parketa
                                       - Čiščenje talnih oblog
                                       - Obhodi z arhitekti in strokovnjaki

zaščitne prevleke za obutev (galoše) modre 

-Izdelane iz vzdržljivega tekstila.
- Gumijast podplat.
- Lahka namestitev.

Velikost II                                               ( 40 - 42)
Velikost III                                              ( 43 - 45)
Velikost IV                                              (46 - 49)

Kataloška št.:                     119 600 000

Galoše iz tekstilnih vlaken
(10 parov) 
Nadenete si jih pri hoji po parketu in po trdih
talnih oblogah.
NE POLZIJO!

Kataloška št.:                     119 601 000

velikost ii  -par-                 119 602 002

velikost iii -par-                 119 602 003

velikost iv -par-                 119 602 004

Galoše iz plastike (10 parov) 
Nadenete si jih pri hoji po tekstilnih talnih
oblogah in mokrih površinah.

NE PREPUŠČAJO VODE!
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CE DIN EN 14404
certifikat

www.prenova.si

delovna oblačila / zaščita pri delu

Dobava par

Gel™ ščitniki za kolena
Jedro iz gela omogoča dolgo obstojnost ščitnikov. 
- močan zunanji material iz najlona
- posebej debelo oblazinjenje

Dobavljiv v 3 različnih oblikah kapic za različne vrste dela.

ščitniki za koleno fento Ce din en 14404 certifikat !
- nudi oporo kolenu in spodnjemu delu noge
- se perfektno prilega
- elastični trakovi-preprečujejo udarce v

zadnji del kolena
- preventiva pred poškodbami kolena

in hrbtenice
- udobni, varni in prožni
- zelo lahki: 250 Gramov
- 100% vodoodporni
- zunanjost odporna proti praskam

priporočajo delovni

terapevti in

fizioterapevti

Kataloška št.:                     161 120 300

Clear        
s spenjalnim trakom na ježka
Širok okvir iz neoprena varuje pred urezninami in zdrsi v
kolenske jamice, fleksibilne PVC kapice za varno delo,
vsestranska flex rebra

Kataloška št.:                     161 122 000

norMar Gel™
s spenjalnim trakom na sponko
S spenjalnim trakom na sponko. Oblazinjene kapice z
gumo preprečujejo poškodbe.

Kataloška št.:                     161 121 000

fleXline Gel™
ščitniki za kolena
S posebno zaščitno blazinico, ne poškodujejo
posebej občutljivih talnih oblog.

Kataloška št.:                     161 112 000

Kataloška št.:                     161 112 100

ščitniki za koleno fento 200
Dobava v paru,                                Teža: 250 gr

Rezervni trakovi  (2 kos)

Kataloška št.:                     161 112 200

Rezervni trakovi  (4 kos)

Kataloška št.:                     161 113 000

ščitniki za koleno fento 400
Dobava v paru,                                Teža: 370 gr

Kataloška št.:                     161 112 300

Kolenske galoše -

preprečujejo umazaniji in pesku dostop med
ščitnik in koleno.

Medicinski ščitniki za kolena
Smo razvili v sodelovanju z Zvezo obrtnih poklicnih sindikatov, da bi
preprečili poškodbe kolenskega sklepa in vezi zaradi preobremenitve.

Ce din en 14404 certifikat!

Kataloška št.:                     161 109 000

rezervni trak z ježkom       161 109 001

ščitniki za kolena 
Zelo udobni zaradi majhne teže in kolenom prilagojenega oblazinjenja.
Nastavljivi gumijasti trakovi s trakom na ježka ali zapiralom.

Kataloška št.:                     161 105 000 

Kataloška št.:                     161 105 500

par z zapiralom

par s trakom na ježka

ščitniki za kolena z gumijasto kapo za

trde obloge

ščitniki za kolena s plastično kapo za

tekstilne talne obloge

Kataloška št.:                     161 106 000 

Kataloška št.:                    161 106 100

par z zapiralom

par s trakom na ježka

Kataloška št.                       161 123 000

plastična izvedba

Z dodatno oblogo za boljšo zaščito, posebej lahki,
omogočajo optimalno neomejeno gibanje.

ščitniki za kolena Super Soft
-> široki in elastični trakovi se ne zarežejo v nogo
-> posebej mehka, penasta zaščitna blazinica
-> ne pušča sledi

Kataloška št.                       161 124 000

usnjena izvedba

S posebej odporno usnjeno oblogo, posebej veliki, za
optimalno stabilnost kolenskega sklepa.

ščitnik za kolena
iz usnja
par, oblazinjen s klobučevino

Kataloška št.:                     161 107 000

ščitniKi za Kolena
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MatriX ščitnik za kolena  
za direkten vnos v kolenske žepe.        

Certifikat v skladu z
Ce din en 14404

Patentirana listna vzmet in oblika
ščitnikov omogočajo enakomerno 
porazdelitev teže po površini. 

ščitniki za koleno
"za vse namene" 
S pu-sprednjim delom(par) 

Ce din en 14404 certifikat

S ščitniki za koleno je delo udobno in varno. S tem je
omogočena večja produktivnost. Odporna
poliuretanska površina na ščitniku zagotavlja stabilen
kontakt s kakršnokoli talno površino in  daje prednost
pri več delovnih procesih. 

ščitnik za koleno"Specialist"
kapice iz kevlarja (par)

Ce din en 14404 certifikat

Odporne kapice na teh ščitnikih vam dovolijo
nežno drsenje na podlagi. Nežno in lahko gibanje
pride prav za marsikatero profesionalno delo ter
posledično zagotavljajo večjo učinkovitost na gladkih in
delikatnih tleh.

Kataloška št.:                     161 106 600Kataloška št.:                     161 109 100

Kataloška št.:                     161 109 200

Kataloška št.:                     161 102 000

ščitniki za kolena iz
peneče gume
s trakovi z ježkom, par

ščitnik za koleno Par, z gumijastim
oblazinjenjem, širokim elastičnim trakom,
stransko gumbno sponko, v črni barvi
Kataloška št.:                     161 101 100

rezervni trak                      161 103 001

ščitnik za koleno
V paru, z debelim gumijastim oblazinjenjem. Nudijo udobje. Vključena 2
trakova

Kataloška št.:                     161 103 000

ščitniki za koleno
Par, z belo plastično kapico

Kataloška št.:                     161 104 000

rezervni trak kratek           161 103 001

rezervni trak dolg              161 103 002

vložki za kolena za namestitev v kolenske žepe, narejeni iz
posebne polietilenske pene 

-  odlično oblazinjenje
-  zelo majhna teža
-  praktična oblika
-  zagotavljajo veliko udobje

vložki ravna oblika (par) 
Beli 225 x 150 x 17 mm

Kataloška št.:                     161 101 999 

vložki z obliko (par) 
Beli 200 x 150 x 15 mm

SB-pakiranje z EAN kodiranjem (Par)

vložki flexipad (par) 
Antracit 240 x 145 x 18 mm

Kataloška št.:                     161 100 999 

Kataloška št.:                     161 100 990 

SB-palkiranje z EAN kodiranjem (Par)
Kataloška št.:                     161 101 990 

Kataloška št.:                     161 102 999

Elastični material omogoča neovirano
gibanje.
velikost M                          161 100 980

velikost l                           161 100 984

velikost Xl                         161 100 983

velikost XXl                       161 100 986

Hrbtna opora in ledvični zaščitni pas
Elastična hrbtna opora ščiti pred bolečinami v hrbtenici in daje oporo
pri težkem dvigovanju in nošenju bremen. Enostavno oblačenje in
dober oprijem s pomočjo zapirala z ježkom.

za 2 noža
2 noža - en z ravnim rezilom drugi
s kljukastim rezilom- vedno hitro
dosegljiva
( dobava brez nožev in tulcev za noža )

Kataloška št.:                     262 040 018

Kataloška št.:                     262 040 017

usnjeno držalo za nož
za 1 nož
primerno za Flipper-nož, HARLEKIN
ali GREEN KNIFE
( dobava brez noža in tulca za nož )

pribor

ščitniKi za Kolena vložKi za KolenSKe žepe
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INFO: PVA-Material  (Polivinilni Alkohol)
vodotopne, ne smejo priti v stik z vodo 

velikost 9 (par)                   119 081 000

velikost 10 (par)                 119 082 000

velikost   9 (par)                 119 900 009

velikost 10 (par)                 119 900 010

velikost 11 (par)                 119 900 011

pva-zaščitne rokavice
za uporabo pri delu z GluKon lepilom
Fleksibilne lahke zaščitne rokavice s PVA oblogo.
Posebej primerne pri delu s agresivnimi organskimi
topili.

zaščitne rokavice -Grip

velikost 10 (par)                 119 910 010

velikost 11 (par)                 119 910 011

zaščitne rokavice proti urezninam 
razred reza 3 
100% tkanina proti urezninam 
s silikonsko PU-prevleko

Ekonomična maska za večkratno uporabo z
zamenljivimi filtri in enostavnim vzdrževanjem.
Pri menjavi filtrov se avtomatsko zamenjata tudi
ventila za izdih.

Kataloška št.:                     119 250 000

Kataloška št.:                     119 150 100

Kataloška št.:                     440 060 000

Kataloška št.:                     119 300 000

zaščitna maska Mod. 3505, stopnja zaščite ffp3 Sd
aktivna oblika, s klimatskim ventilom, brez pvC.
Zaščita pred kancerogenim prahom trdega lesa.
Velika filtrirna površina in nagubani filter podaljšata dobo 
uporabe, kar znižuje stroške.
Dobro prileganje zaradi pralne tesnilne gumice v področju
nosa. Možna večkratna uporaba.

zaščitna maska 
v kompletu, zaščita pred plini in paro. 

Največkrat nastanejo organski plini in pare pri
obdelavi materialov, ki vsebujejo redčila, kot so barve,
laki, premazi, sredstva za lakiranje itd.

Kataloška št.:                     119 400 000 držalo za pred filtre           119 400 400

proti prašni filter p2 Sl      119 400 300

plinski filter a2                 119 400 200

osnovna maska 8002        119 400 100

Komplet vsebuje:
1 maska za večkratno uporabo, 
(velikost M), 2 plinska filtra A2, 

2 proti prašna filtra P2 SL,
2 držala za pred filtre

za dodatno opremljanje kompleta:

športna očala z enojnim steklom
Po EN 166, specialno prevlečena površina, prozorno
steklo, dolžina in kot nosilcev očal je
nastavljiva, primerne pri vseh delih, kjer
je treba varovati oči pred mehanskimi
poškodbami ( vrtanje, brušenje,...).

zaščitne maske 
ščitijo pred prahom, dimom

zaščitne maske Mod. 2495, stopnja zaščite ffp2d
S Solo trakom® in Klimatskim-ventilom® 
po standardu en 149:2001, brez pvC!
Aktivna oblika, Dura Mesh zunanja struktura, 
klimatski ventil in udobno tesnjenje ob nosu.

Namestitev in snemanje maske je enostavno in hitro,
tudi z delovnimi rokavicami. Posebej primerna pri
opravljanju raznolikih del.

Maske za enkratno uporabo
ffp1
veliko udobje in prileganje
S posebnim Willtech™- zaščita celega obraza, nudijo najboljšo
ergonomično rešitev.
Maska je zložena vertikalno, kar pomeni da lahko kroži več zraka
v območju nosa.

Pakiranje po 20 kosov

Škatla po 25 kosov

Pakiranje po 5 kosov

velikost l                           119 800 100

velikost Xl                         119 800 200

velikost l                           119 700 100

velikost Xl                         119 700 200

Glušnik poCKet
nov, z ojačanim kovinskim lokom
Lahka izvedba s tankimi glušniki.

Oblazinjen lok za glavo zagotavlja prijetno nošenje. Glušniki so vrtljivi in se zlahka

nastavijo na želeno mesto. S tem se prilagodijo vsaki obliki glave.

Kataloška št.:                     440 030 000

Kataloška št.:                     440 040 000

Kataloška št.:                     119 510 000

Dobava v praktični torbici, ki se obesi za pas 

Glušnik 
z vgrajenim uKW-radiom
Omejevalnik hrupa pri 82 dB(A). 
Velika udobnost nošenja zaradi velikih, asimetričnih glušnikov

obliži za prste 
z velikim oprijemom
za velike mehanske obremenitve
2 x 12 cm (škatla po 50 kos)

čepi za ušesa Udobni, z visoko akustično izolacijo (SNR=34 dB), ki se
prilagodijo vsakemu sluhovodu.

Dobava z vrvico
škatla z 200 par                 119 500 000

Malo pakiranje 50 par        119 500 050

Kataloška št.:                     119 050 000

usnjene

usnjene z mehko podlogo

Kataloška št.:                     119 060 000

delovne rokavice

Model „feelinG“

Brez kapic za prste, za boljši otip pri delu.

Model „aKtion“

Primerne za težka dela in grobe materiale..

delovne rokavice za polagalce talnih oblog
Posebej obdelana in odporna Techno Grip® površina rokavice. Za boljši
oprijem in zaščito.

zaščita pri delu


