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DELOVNA OBLAČILA / ZAŠČITA PRI DELU

ŠČITNIKI ZA KOLENA 

CE DIN EN 14404 

certifikat

GEL TM Ščitniki za koleno

 Jedro iz gela omogoča dolgo obstojnost ščitnikov.  
-  močan zunanji material iz najlona 

-  posebej debelo oblazinjenje 

Ščitniki za koleno FENTO   CE DIN EN 14404 certifikat

Priporočajo 

delovni  terapevti 

in
fizioterapevti

Kataloška št.: 161 120 300

Dobavljiv v 3 različnih oblikah kapic za različne vrste dela.
CLEAR         

spenjalni trak z ježkom

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

NOMAR GEL TM

s spenjalnim trakom na sponko 
Oblazinjene kapice z gumo preprečujejo 
poškodbe.

161 121 000

FLEXLINE GEL TM

ščitniki za kolena 
S posebno zaščitno blazinico, ne poškodujejo 
posebej občutljivih talnih površin.

-  nudi oporo kolenu in spodnjemu delu noge 
-  se perfektno prilega 
-  elastični trakovi-preprečujejo odtiske v zadnji 
del kolena 
- preventiva pred poškodbami kolena in hrbtenice 
-  udobni, varni in prožni 
- zelo lahki: 250 Gramov 

- 100 % vodoodporni in zunanjost odporna proti praskam 
Ščitniki za koleno FENTO 200 
Dobava v paru Teža: 250 g

Kataloška št.: 161 112 000

Rezervni trakovi (2 kos) 
Kataloška št.: 161 112 100

Rezervni trakovi (4 kos) 
Kataloška št.: 161 112 200

Kataloška št.: 161 113 000

Ščitniki za koleno FENTO 400 
Dobava v paru Teža: 370 g

Kataloška št.: 161 112 300

Kolenske galoše 

Preprečujejo umazaniji in pesku prehajanje 

od ščitnika do kolena            2 kos v kompletu

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.:Dobava v paru 161 109 000

Kataloška št.: 161 109 001

Kataloška št.: 161 105 000 

Kataloška št.: 161 105 500

Par z zapiralom

Ščitniki za kolena 
Zelo udobni zaradi majhne teže in kolenom prilagojenega 
oblazinjenja. 
Nastavljivi gumijasti trakovi s trakom z ježkom ali zapiralom.

Ščitniki za kolena s plastično 

kapo za tekstilne talne obloge

Par s spenjalnim trakom z ježkom

Kataloška št.: 161 106 000 

Kataloška št.:  161 106 100

Par z zapiralom

Ščitniki za kolena z gumijasto kapo za 

trde obloge

Par s spenjalnim trakom z ježkom

Kataloška št.: 161 123 000

Plastična izvedba 

Z dodatno oblogo za boljšo zaščito, posebej 

lahki, omogočajo optimalno neomejeno 

gibanje.

Ščitniki za koleno SUPER SOFT 
-široki in elastični trakovi se ne zarežejo v 
nogo -posebej mehka, penasta zaščitna 
blazinica -ne pušča sledi

161 124 000

Usnjena izvedba 

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

kataloška št.:

Ščitniki za koleno iz 
usnja
par, oblazinjen s 
klobučevino

Kataloška št.: 161 107 000

Kataloška št.: 161 116 000

Kataloška št.: 161 116 010

Ščitniki za koleno FENTO 200 pro 

-  dihajo, 

zamenljivi in 

pralni vložki 

-  mehka oblika

Rezervni vložki (2 kos.)

Dobava v paru Teža: 250 g

NOVO

Kataloška št.:
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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 omogočata enakomerno  
porazdelitev teže po površini.

prodaja v paru

Kataloška št.          161 106 600

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 gladki in 
delikatni podlagi.

Order No.          161 109 100

Kataloška št.          161 109 200

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

NEW
LIGHT-WEIGHT

VERSION

Vložki ravna oblika (par)
Beli, velikost 225 x 150 x 17 mm 

Kataloška št          161 101 999 

− odlično oblazinjenje
− zelo majhna teža
− praktična oblika
− zagotavljajo veliko 

udobje

Vložki z obliko (par) 
Beli, velikost 200 x 150 x 15 mm 

SB-pakiranje z EAN kodiranjem (par

Vložki Flexipad (par)
velikost 240 x 145 x 18 mm  

kataloška št.          161 100 999 

Kataloška št          161 100 990 

SB-pakiranje z EAN kodiranjem (par)

Kataloška št.          161 101 990 

Kataloška št.          161 102 999

Ščitniki za kolena UltraKnee ustreza EN 14404 

Ta trenutek, eni najbolj udobnih ščitnikov za kolena na trgu. 
Optimizirana porazdelitev pritiska patentiranih vložkov. 

POSEBNOSTI

− popolno prileganje
− elastični trakovi - 

onemogočajo udrgnine v 
zadnji del kolena

− brez odtisov na površini
− optimiziran pritisk v kolenu
− zelo vzdržljivi, ne vsebujejo 

pene

Kataloška št.          161 115 000

Kataloška št.          161 115 050

Rezervni trak (par)

Patentirani plastični vložek (v oranžni 
barvi). 
Vložek deluje kot viseča mreža. Z DOLGO 
ŽIVLJENJSKO DOBO, UDOBEN.

Kataloška št.          161 117 000

FENTO 100

CE DIN EN 14404, Tip 2, Level 1

zračni in udobni vložki za kolena. 
Zagotavljajo odlično oblazinjenost 
vaših kolen.

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

NOVO
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Kataloška št.          161 160 000

Knee-Blades
Knee-Blades so idealni pri polaganju 
parketa, elastičnih podov, keramike, 
in ostalih talnih oblog

Ko ste na kolenih vam 
KneeBlades zagotavljajo 
gladko premikanje, 
primerno za večino vrst 
polaganj

LASTNOSTI:

Kneepads Roller Blades, Par 

sestavljeni in pripravljeni za uporabo

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.
INFO: PVA-Material  (Polivinilni 
Alkohol) vodotopne, ne smejo priti v stik 
z vodo 

Zaščitne rokavice - Grip z oprijemom

Velikost 10 (par) 119 910 010

Veliokost 11 (par) 119 910 011

Zaščitne rokavice 
proti urezninam 
Razred reza 3   
100% tkanina proti urezninam  s 
silikonsko PU-prevleko

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. 

Model"FEELING"
Brez kapic za prste, za boljši otip pri delu.

Velikost  L   119 800 100

Velikost  XL   119 800 200

Velikost  L  119 700 100

Velikost  XL   119 700 200

JANBOARD

Neuničljiv voziček.  Nujen za vse obrtnike, ki delajo na kolenih. 
Delali boste brez napora tudi po več ur! 
Idealen pri polaganje tal, ploščic, pleskanju... 
- varuje vaša kolena in hrbet
- vsestranski
- optimalna mobilnost
- povečuje učinkovitost
- zelo stabilen
- za transport

POSEBNOSTI:

- dve kolesi se lahko zaklenejo
- vgrajena držala za zložljiva ravnila in svinčnike
- primerno tudi za transport vedra za izravnalno maso

Kataloška št.          161 150 100

vložek iz pene

Kataloška št.          161 150 010

Nosilnost:
Teža: 

   Pad:   

Dimenzije          (DxŠxV)   57 x 33 x 9 cm

  do 150 kg  
  pribl. 4,2 kg 

  7 cm  blazina iz pene 

Ø mešalno vedro:   do 31,5 cm 

Površina za posodo/vedro:             30 x 40 cm 

TEHNIČNI PODATKI

- Hook and Loop, pritrdimo z enim 
pasom in že smo pripravljeni, 
udobni z manj pritiska na kolena
- Vsebuje Gel Pad, ki enakomerno 
razporedi težo in tako zmanjša 
pritisk na kolena
- Lahko se uporabi tudi samo kot 
ščitnik za koleno, hitro in enostavno
- 360 ° radius obračanja za 
maksimalno mobilnost
- Vzdržljiva lahka plastika

NOVO

Velikost  9 (Par)  119 920 009

Velikost10 (Par)  119 920 010

Velikost11 (Par)  119 920 011

Anti-Vibracijske rokavice 
- certifikat po EN ISO 10819-2013
- zmanjšujejo tresljaje rok pri uporabi 

vibracijskih in vrtljivih strojev

NOVO

Velikost  8 (par)              119 900 008

Velikost 8 (par) 119 910 008

Veliokost 9 (par) 119 910 009

Kataloška št.:     119 050 000

Zaščitne rokavice
Iz usnja

ZAŠČITA KOLEN ZAŠČITNE ROKAVICE

Kataloška št.:    119 510 000

Elastični povoj za prste
Zelo lepljiv
2x12 cm ( škatla s 50 kos )
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 ZAŠČITA ZA OČI IN UŠESA

Kataloška št.:        119 250 000

Kataloška št.:         119 300 000

Maska za enkr. uporabo AIR + ventil brez miniventilatorja

Zaščitna stopnja ffP 2                 119 520 000

Zaščitna stopnja ffP 3                119 521 000

Zaščitna maska Mod. 3505, stopnja zaščite 
FFP3 SD
aktivna oblika, s klimatskim ventilom, brez PVC. 
Zaščita pred kancerogenim prahom trdega lesa.

(Pakiranje 10 kosov )

(Pakiranje 10 kosov )

Air+ smart-Maska AIR+ Smart Maska združuje 
dva produkta. Ergonomično zaščitno masko, 
oblikovano tako, da omogoča popolno 
prileganje in je prva maska na svetu s pritrjenim 
mikro ventilatorjem, ki zmanjšuje kopičenje 
vlage, toplote in ogljikovega dioksida v 
notranjosti zaščitne maske

Novo razvit, patentiran ventil za izdihavanje vam 
nudi večjo varnost. Ta je zagotovljena ne glede na 
vašo delovno pozicijo vsakič, ko vdihnete.

Uporaba aktivnega ventilatorja poveča učinkovitost 
dela in podaljša življenjsko dobo maske. Ventilator 
enostavno pritrdite s preprostim zasukom na maski 
za enkratno uporabo.

POSEBNE LASTNOSTI AIR+Smart Sistema

- Zmanjšuje relativno vlago pod 
masko za 40%.

- Preprečuje kopičenje CO2
- Znižuje temperaturo pod masko 

za do 4 ° C.
- Poveča učinkovitost in je varčna.

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.
-Pakiranje po 20 kosov

-  Velika filtrirna površina in naguban
filter podaljšata dobo  uporabe, kar znižuje 
stroške. 
 Dobro prileganje zaradi pralne tesnilne gumice 
v področju nosa. Možna večkratna uporaba.
-  Pakiranje po 5 kosov

Kataloška št.:              119 522 000

AIR+ Aktiven Mini Ventilator
Polnjenje preko USB port-a. Čas delovanja 
baterije je 4 ure, čas polnjenja 1,5 ure.

-Ekonomična maska z ogrodjem in filtri 
-Ventili za dihanje, ki ne potrebujejo 

vzdrževanja, so del filtra in se ob 
vsaki zamenjavi filtra obnavljajo

Komplet za zaščito pri delu
Ščiti pred hlapi, prahom in pari 
Ščiti pred hlapi od barv, lakov, lepil in tesnil

Kataloška št.:              119 400 000 Predfilter (10 kos)       119 400 400

Filter P2 SL (8 kos)    119 400 300

Filter za plin A2 (10 kos)             119 400 200

Ogrodje maske 8002                    119 400 100

V kompletu:
1 maska (velikost M) 
2 filtra za plin A2
2 filtra P2 SL
2 plastična držala za predfilter

Nadomestni deli:

Kataloška št.:          119 150 100

Maska za enkratno uporabo FFP1
Udobna in prilagujoča
Tehnologija Willtech™-zagotavlja kar največje udobje in prileganje 
maske na obrazu

Nova navpična oblika zložljive maske omogoča lažje dihanje, saj je v 
nosnem predelu na voljo več zraka.

Škatla s  25 kos

Zaščitne maske za zaščito pred delci 
( prah, smog, dim )

ZAŠČITNE MASKE

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,...).

Kataloška št. 440 060 000

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. Dobava v praktični torbici, ki se obesi za pas

Kataloška št. 440 030 000

Glušnik z vgrajenim UKW--Radiom
 Omejevalnik hrupa pri 82 dB(A).  
Velika udobnost nošenja zaradi velikih, asimetričnih 
glušnikov
Kataloška št. 440 040 000

Čepi za ušesa Za enkratno uporabo.Udobni čepki z visoko
učinkovitostjo dušenja (SNR = 34 dB). Prilegajo se vsakemu ušesnemu 
kanalu posebej.
Dobava s povezovalno vrvico

Škatla z 200 Pari 119 500 000

50 Parov     119 500 050
malo pakiranje
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ortopedsko usnje 
znotraj 

sintetični prstni 
del- 
zaščitna kapica

zamenljiv vložek 
(antistatični)

Penetriran s kevlarjem- 
odporen podplat gladek podplat

PU pena- 
absorbira udarce 

ojačana peta

-  2 plastične kapice 

-  posebno lepilo 

-  brusni papir 

Kataloška št.: 119 620 100

Vsebuje: 

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

Velikost 47 -Par- 119 611 047

Vložki

Varovalne kapice -set
 Plastične kapice se lahko prilepijo na usnje 
s posebnim lepilom. Za preprečitev trganja.

Profesionalni 
čevlji 
Za 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 ježek  za hitro obuvanje 

-  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) 
modre 

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

- Velikost II          (ustreza velikosti čevljev 40 -42 ) 

- Velikost III         (ustreza velikosti čevljev 43 -  45) 

- Velikost IV       (ustreza velikosti čevljev 46 - 49)

Velikost II  -Par- 119 602 002

Velikost III -Par- 119 602 003

Velikost IV -Par- 119 602 004

PROFESIONALNI ČEVLJI ZA TALNE POLAGALCE + PRIBOR
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ZAŠČITNI ČEVLJI + PRIBOR

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. Elastični material omogoča neovirano gibanje.

Zaščitni čevlji BARCELONA S3 

na voljo v velikostih36-48

Rezervni vložki SPRO + ESD 

na voljo v velikostih 36-48

Zaščitni čevlji BARCELONA S3
Športni in sodoben varnostni čevelj po EN20345 S3 ESD SRC z 
edinstvenim sistemom zavezovanja Freelock®  

Zgornji del iz zračnoprepustnih in zelo robustnih mikrovlaken.

Notranja podloga iz hitrosušečega HIGH DRY® materiala.

Večplastni Eva vložek z nitrilnim podplatom. Podplat čevlja je 
zelo udoben, ima dobro blaženje ter je protizdrsen

Izjemno lahka kapica za zaščito prstov, narejena iz  Compact® 
materiala, ki ima enako stopnjo zaščite kot kovinska kapa.

Velikost 40 -Par-  119 630 040

Velikost 41 -Par-  119 630 041

Velikost 42 -Par-  119 630 042

Velikost 43 -Par-  119 630 043

Velikost 36 -Par-  119 630 036

Velikost 37 -Par-  119 630 037

Velikost 38 -Par-  119 630 038

Velikost 39 -Par-  119 630 039

Velikost 44 -Par-  119 630 044

Velikost 45 -Par-  119 630 045

Velikost 46 -Par-  119 630 046

Velikost 47 -Par-  119 630 047

Velikost 48 -Par-  119 630 048

Velikost 40 -Par-  119 631 040

Velikost 41 -Par-  119 631 041

Velikost 42 -Par-  119 631 042

Velikost 43 -Par-  119 631 043

Velikost 36 -Par-  119 631 036

Velikost 37 -Par-  119 631 037

Velikost 38 -Par-  119 631 038

Velikost 39 -Par-  119 631 039

Velikost 44 -Par-  119 631 044

Veliksot 45 -Par-  119 631 045

Velikost 46 -Par-  119 631 046

Velikost 47 -Par-  119 631 047

Velikost 48 -Par-  119 631 048

NOVO

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

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

Galoše iz plastike (10 parov)  
Nadenete si jih pri hoji po tekstilnih 

talnih oblogah in mokrih površinah. 

NE PREPUŠČAJO VODE
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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           

Obseg trebuha 84 88 92 96 100 104 108 113

195-19

8 119

198-20

1 125

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 

180 - 184          182 - 186          184 - 188          187 - 191          190 - 194 

82 86 90 95 100 105 

87-90 95 - 98             99 - 102           103 - 106          107 - 110 

74 - 77 82 - 85              86 - 89              90 - 94              95 - 99 

Telesna višina   

Obseg trebuha

Obseg prsi

Obseg pasu

Jakne / Telovniki S M M L XL XXL

Konfekcijska velikost 24 25 26 27 28 29 

169 - 173          172 - 176          175 - 178          177 - 180          179 - 182 

96 100 104 108 112 116 

 94 - 97                98 - 101           102 - 105          106 - 109          110 - 113          114 - 117 

   86 - 89                         90 - 93     94 - 97             98 - 101           102 - 107          108 - 111 

Telesna višina         

Obseg trebuha

Obseg prsi

Obseg pasu

Jakne / Telovniki L L XL XL XL XXL

antracit 122 038  . . .

beš 122 039  . . .

beš 122 039 999

antracit 122 038 999

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

Dopolnite zadnja tri mesta 

kataloške številke z vašo 

konfekcijsko številko

Konfekcijske številke za moške 

Klasična post.       : 44  -   62 

Vitka postava       : 90  - 110 

Čokata postava    : 24  -   29

Hip žep (opcijsko) 
Enostavno nameščanje z 
dvema pritisnima gumboma

1. del oblačila ( katalog 113 ) - MV_Layout 1  28. 09. 2018  09:34  Page 2
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DELOVNA OBLAČILA / ZAŠČITA PRI DELU

DELOVNE HLAČE - KOMBINEZONI

- 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   . . .

Kataloška št.:

TREND LINE
Hlače do pasu 
Zelo udobne pri delu 

Dopolnite zadnja tri mesta 

kataloške številke z vašo 

konfekcijsko številko

Konfekcijske številke za moške 

Klasična post.       : 44  -   62 

Vitka postava       : 90  - 110 

Čokata postava    : 24  -   29

Glej tabelo na strani 2

Kombinirane hlače - 
kombinezon 
Udobne... 
− zaradi širokih naramnic z elastinom 
− 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, 

stransko odprta za vstavljanje blazinic

Dopolnite zadnja tri mesta 

kataloške številke z vašo 

konfekcijsko številko 

Konfekcijske številke za moške 

Klasična post.       : 44  - 62               

Vitka postava       : 90  -110            

Čokata post.         : 24  -29

Glej tabelo na strani 2
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DELOVNA OBLAČILA / ZAŠČITA PRI DELU

DELOVNA OBLAČILA - KOMBINEZONI

Kordura Kordura Blago za popravila

 Kataloške številke           150 x 50 cm 50 x 50 cm Kolenski žepi, par 

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

beš 122 021  . . . 

modra 122 022  . . . 

siva 122 023  . . . 

rdeča 122 025  . . .

Dopolnite zadnja tri mesta kataloške 

številke z vašo konfekcijsko številko 

npr. 122 021 044

Konfekcijske številke 

Klasična postava : 44  -   62 

Vitka postava : 90  - 110 

Čokata postava : 24  -   29

Kataloška št:

CLASSIC Line
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

Glej tabelo na strani 2

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

beš 122 011  . . . 

122 012  . . . 

122 013  . . . 

122 015  . . . 

modra 

siva 

rdeča 

črna 122 016  . . .

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

Konfekcijske številke 

Klasična postava : 44  -   62 

Vitka postava : 90  - 110 

Čokata postava : 24  -   29

−  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

Kataloška št:

Glej tabelo na strani 2

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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DELOVNA OBLAČILA / ZAŠČITA PRI DELU

-  zanke za pas 
-  sprednja zadrga
-  pas z elastičnim trakom 
-  zadnja žepa na ježka 
-  dvojni žep, zadaj iz najlona 
-  ojačitev za kolena iz najlona z žepi za kolenčnike 
-  stegenski žep z žepom za mobilnik 
-  odsevne črte na stegenskem žepu in nogah 

Material: 

-  zanke za pas 
-  sprednja zadrga
-  pas z elastičnim trakom 
-  zadnja žepa na ježek
-  dvojni žep, zadaj iz najlona 
-  stegenski žep za mobilnik 

Material: 

cenovno ugodno

cenovno ugodno

DELOVNE HLAČE - DELOVNE KRATKE HLAČE

NOVO

EASY Line delovne 
hlače
Profesionalne delovne hlače za talne polagalce po  atraktivni ceni!

122 041  . . . 

122 043  . . . 

122 044  . . .

-  Platno 320 g/m² 
-  65% Poliester 
-  35% Bombaž 

-  Prišitki iz najlona 

Normalna postava : 44  -   60 

: 90  - 110 Suha postava

Čokata postava : 24  -   29

122 071  . . . 

122 073 . . . 

122 074 . . .

-  Platno 320g/m² 
-  65% Poliester 
-  35% Bombaž 

-  Prišitki iz najlona 

Kataloška št: 

beš

siva

bela

Konfekcijske številke 

Normalna postava             

Tabela velikosti glej stran 2

: 44  -   60

Prosimo dodajte zadnji 2 ali 3 

številke kataloške številke 

z vašo konfekcijsko številko npr.  

122 041 044

Konfekcijske številke 

Tabela velikosti glej stran 2 

EASY Line delovne kratke hlače
Profesionalne delovne kratke hlače po atraktivni ceni! 

Prosimo dodajte zadnji 2 ali 3 

številke  kataloške številke 
z vašo konfekcijsko številko npr. 

122 071 044
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DELOVNA OBLAČILA / ZAŠČITA PRI DELU

BI-COLOR KOMBINIRANE HLAČE - MONTAŽNE JAKNE - t -shirt

 Naramni 
všitek z 
logom

Deklaracija na 

 stranskem šivu

Dvojni šiv

Ovratnik v kontrastni 
barvi z logotipom

Dvojni šiv na 
zaključku rokava

Motiv talnih 
polagalcev ..for 
FLOORING EXPERTS 
ONLY! 

 M       030 101 360

l   030 101 370

 Xl         030 101 380

 XXl   030 101 390

Janser t-shirt 
modro/zelena

100 %  bombaž single 
jersey 

 česana spredena 180 gr/m2

Montažne jakne
Omogoča racionalno delo, orodje imate 
vedno pri roki!

− Široke naramnice ne drsijo, teža je 
enakomerno razpodeljena

− Številni žepi in po dva velika žepa 
spredaj in zadaj

Dopolnite zadnja tri mesta 
kataloške številke z vašo 
konfekcijsko številko npr.           
120 031 900 

Konfekcijske velikosti

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 številke

Glej tabelo stran 2

CLASSIC Line
Kombinirane hlače-kombinezon
S številnimi prednostmi. Preizkušene v dolgoletni praksi.

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

Kataloška št.

Dopolnite zadnja tri mesta kataloške 

številke z vašo konfekcijsko številko npr. 

122 018 044 

Normal                          :            44  -   62

 90  - 110Suh     

Čokat              24  -   29

sivo-modre       122 018 . . . 

Glej tabelo na strani 2


