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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

XSUP

UP  60% poliészter, 40% pamut, belül 
bolyhos kamionos pulóver cipzáros 
nyakkal                                                . 
. . színek:                                           
fekete (XSUPB)                             
dohány (XSUPT)                                    
fehér (XSUPW)

M/XXL 10 262

XKAU M/XXL 10 262

XMER M/XL 10 263

XPUL

BORDER  70% akril, 30% gyapjú, 
kötött pulóver váll- és könyök-
erősítéssel, zsebekkel                            
. . . színek:                                              
kék (XPULB)                                           
szürke (XPULG)

S/XXL 10 264

XMIR M/XXL 10 264

XGCHB M/3XL 10 266

XGCSB M/XXL 10 266

XGCOB S/3XL 10 266

 2010/2011-es szezonra vonatkozó lista Coverguard® téli védőruházatokra

Buck Up ® pulóverek

KAUS 50% pamut 50% poliészter környakas pulóver                    
. . . színek:  kék (XKAUMA), piros (XKAURG), zöld (XKAUVB), 
szürke (XKAUGC), fekete (XKAUNO)                                .           
.                                                                                                        
.                                                                                                        
.

MERGA  100% pamut, kötött környakas pulóver                            
. . . színek:  kék (XMERMA), zöld (XMERVO), bézs (XMERBE), 
fekete (XMERNO), világoskék (XMERCI)    .                                   
.                                                                                                        
.                                                                                                        
.

MIRAM  70% akril, 30% gyapjú, kamionos, kötött pulóver 
cipzáros gallérral  . . . színek:  kék (XMIRMA), zöld (XMIRVO) 
bézs (XMIRBE), szürke (XMIRGA), fekete (XMIRNO)                 .  
.                                                                                                        
.                                                                                                        
.

CHOUKA  kék steppelt mellény, 35 % pamut, 65% poliészter _ 
160 g/m2 bélés,  _ cipzáros záródás, álló gallér _ három zseb

CONDOR  kék steppelt mellény, 35 % pamut, 65% poliészter _ 

180 g/m2 poliészter bélés _ egy belső, kettő külső, egy 
telefonzseb _ cipzáros  záródás, álló gallér 

Coverguard ®  bélelt mellények

CHOUKA SLEEVE  kék, levehető ujjakkal mellénnyé alakítható 
kabát _ 35 % pamut, 65% poliészter _                                            

160 g/m2 belső bélés  _ cipzáros                                                     
záródás, álló gallér _ három zseb
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

XPOLB S/3XL 10 267

XPOLV S/3XL 10 267

XPSLB S/3XL 10 267

XPSLV S/3XL 10 267

XDOUN XS/XXL 10
           .   

.         
268

XLEMB

LEMAN  sötétkék/kék, kifordítva            
is viselhető, vízhatlan /polár mel-           
lény _ derekat védő hosszított                
hát _ három cipzáros-, egy tele-        
fon- és két belső zseb _ zsinór-              
ral összehúzható aljrész 

M/XXL 10 269

XLEMG LEMAN  szürke/fekete . . . M/XXL 10

web      
.         
.         
.

XCARB

CARISTE  kék/szürke kifordít-                
ható, PU-val impregnált 300D                
Oxford poliészter illetve polár                 
mellény _ kilenc külső- és két                 
cipzáros belső zseb _ hosz-          
szított hát, zsinórral össze-        
húzható alj

M/XXL 10 269

XCARN CARISTE  fekete/szürke . . . M/XXL 10 269

POLENA SLEEVE  zöld . . .

POLENA SLEEVE  kék, levehető ujjakkal mellénnyé alakítható 

kabát _ 35% pamut, 65% poliészter anyag, 200 gr/m2 béléssel _ 
hosszított hátrész _ hat külső- és egy belső zseb                           
.

DOUN sötétkék mellény hosszított hátrésszel _ PU-val víz-

hatlanított 100 % poliészter külső, selymes belső _ 240 g/m2 

puha, hőszigetelő poliészter bélés _ két külső-, két belső zseb

POLENA  kék bélelt mellény _ ujjaknál gumírozott, kényelmes 

belső _ 200 g/m2 poliészter bélés _ álló gallér két patenttal _ 
derekat védő hosszított hátrész _ nyolc zseb _ cipzáros plusz 
patentos záródás

POLENA  zöld . . . 
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

XBREV S/3XL 10 268

XGRIP S/3XL 10 270

XGRIS RIPSTOP szürke/fekete mellény . . . M/3XL 10 web

XGMRI M/XXL 10 270

XNAVM M/XXL 10 222

XGARM M/XXL 10 228

Y52510 S/3XL 10 266

Y52500 S/3XL 10 266

RBOGJ S/3XL 10 215

BOUND JEANS farmeros, 320 g/m2 erős lánckötésű anyag _ 
55% természetes pamut, 42% kopásálló poliészter, 3% rugal-       

mas Spandex® _ steppelt pamutbelső, könnyű fríz bélés _ két       
oldal, két rávarrt-, egy antimagnetikus                                             
telefonzseb _ rejthető névjegytartó,                                                 
körben fényvisszaverő díszcsík

RIPSTOP kék/fekete mellény _ szakadásbiztos, rácsos szer-

kezetű, vízhatlan anyag _ 280 g/m2 polár/poliészter belső              
bélés_ fényvisszaverő díszcsíkok, gumírozott ujjnyílások _  
hosszított hátrész, nyolc zseb                                                          
.                                                                                                        
.                                                                    

BRESSAN  zöld vadászmellény _ velúr/kord vállbetét és gallér _ 

180 gr/m2 bélés, kényelmes poliamid belső _ három bebújós, 
négy tépőzáras és négy cipzáros zseb _ állítható derék- és 
aljrész

ARCO zöld vízhatlan mellény _ 120 g/m2 poliészter bélés _ 
pántos gallérba rejtett állítható kapucni, nyolc zseb _ szabá-
lyozható derékbőség _ melegtartási érték 82% _                            
téli védőruha család tagja

ARCO kék . . . 

RIPSTOP fekete/barna mellény _ belső bélése 210 T taft, közti 

bélése 180 g/m2 poliészter . . . 

NAVY Medium kék/szürke bélelt mellény _ Navy munkaruha 

család tagja • 200 g/m2-es 100% poliészter béléssel _ két
oldal, három rávarrt-, két cipzáros-, egy hosszú, hátsó tároló 
zseb _ tépőzárral külön rögzíthető, választható névjegytartó

GARDENER Medium khaki/sötétkék bélelt mellény _ Gardener 
munkaruha család tagja . . .
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

XGPOB M/XXL 10 268

XGPOG POLÁR mellény, szürke . . . M/XXL 10 268

XGANR XS/XXL 10 271

XGANB ANGARA  kék mellény . . . XS/XXL 10 271

XGANM ANGARA  barna mellény . . . S/XXL 10 web

XGANG ANGARA  szürke mellény . . . S/XXL 10 web

XSOFT XS/XXL 10 271

XYAGR

YANG  piros mellény _ háromrétegű 
Softshell anyag _ puha, rugalmas 
külső _ közbülső, vízhatlan TPU film 
páraáteresztő membránnal _ belső 
mikropolár  bélés _ fényvisszaverő 
díszcsík

XS/3XL 10 271

XYAGB S/XXL 10 271

Polár és softshell mellények

YANG  fekete mellény . . .

POLÁR mellény, kék _ 280 gr/m2 -es polár anyag _ cipzáros 
záródás _ kihajtott vastag gallér _ cipzáros oldalzsebek                 
.                                                                                                        
.                                                                    

ANGARA  piros mellény _ 450 g/m2–es, vastag mikropolár            
anyag _ cipzáros oldalzsebek _ zsinórral összehúzható alj-           
rész _ végig cipzáros modell álló gallérral                                       
.                                                                                                        
.  

SOFT  fekete, 450 gr/m2-es nem bolyhosodó mikropolár külső _ 

300 gr/m2-es sötétkék polár beső bélés _ végig cipzáros mellény 
_ zsinórral állítható aljrész _ két cipzáros oldal- és                          
két belső zseb                                                                                  
.                                                                                                       
.
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

XSHWB M/XXL 10

web      
.         
.         
.

XWIVB M/XXL 10

web      
.         
.         
.

XVANV XS/XXL 10 272

XVANB ANGARA  kék . . . XS/3XL 10 272

XVANR ANGARA  piros . . . XS/XXL 10 272

XVANG ANGARA  szürke . . . XS/XXL 10

web      
.         
.         
.

XVANM ANGARA  barna . . . XS/XXL 10 272

XVANN ANGARA fekete . . . XS/XXL 10 272

Coverguard ®  polár kabátok

ANGARA cipzáros zöld pulóver _ 450 g/m2 vastag, bolyhoso-    
dásmentes, kettőzött mikropolár _  gumizott ujjvégek, tartós 
cipzár _ zsinórral állítható                                                                
aljrész, álló gallér _  nagy                                                    felső- 
és oldalzsebek

SHARKI fekete, 600 g/m2 nem bolyhosodó, vízlepergető dupla 
mikropolár külső, hőszigetelő műszőrme belső _ álló galléros, 
végig cipzáras szélálló változat _                                                     
állítható mandzsetta, szabályoz-                                                      
ható aljrész _ két bebújós oldal-                                                      
zseb

WINDTECH lélegző, vízlepergető, 320 g/m2 military fekete, nem 
bolyhosodó polár anyag _ vízállóság: 5000 mm, páraáteresztő      
képesség: 3000 mpv (belső membrán) _ végig vízhatlan cipzár _ 
állítható mandzsetta                                                                      
és aljrész _ két cipzá-                                                                      
ras oldal-, egy mellzseb
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

XSLON XS/3XL 10
               . 

.         
277

XMATA

MATANUSKA  szürke, 330 g/m2                 

polár _ 2 az 1-ben: lecipzározható         
ujjak _ vízálló, impregnált Taslan 
Oxford váll- és könyökrész _ gal-           
lérba rejtett kapucni _ zsinórral              
összehúzható aljrész, három                  
cipzáros zseb 

XS/XXL 10

web      
.         
.         
.

XARTN S/3XL 10

web      
.         
.         
.

XAUTN

AUTAN  sötétszürke bolyhosodás-
mentes mikropolár _ vízálló Oxford        
váll-, mell- és könyökrész _ körben 
fényvisszaverő díszcsík,                         
végig cipzár, gumizott                             
mandzsetta

S/XXL 10 273

XPANR S/XXL 10 277

XPANB ANGARA bebújós kék  . . . S/XXL 10 277

XPANN ANGARA bebújós fekete  . . . S/XXL 10 277

XPANM ANGARA bebújós barna  . . . S/XXL 10 277

SLOFTY fekete, 2 az 1-ben: levehető ujjú _ 340g/m2 bolyho-
sodásmentes mikropolár anyag _ hálós szerkezetű, szellőző         
belsőrész _ gumírozott csukló, és                                                    
szegett alsórész _ belső olda-                                                         
lon zsinórral állítható _ 3 zseb

Coverguard ®  polár pulóverek

ANGARA bebújós piros pulóver _ 380 g/m2–es polár anyag _ 
cipzáros oldalzsebek és nyakrész _ vastag, bordázott akril            
gallér _ gumírozott csukló- és aljrész

ARTISAN  fekete mikropolár anyag,                                                

330 g/m2, kényelmes taft belső _ 2                                                  
az 1-ben: lecipzározható ujjakkal _                                                  
váll-, könyök- és zsebrátétek víz-                                                     
hatlan Taslan Oxford poliamidból _                                                 
hátulsó vesevédő _ gumírozott                                                        
csuklórész, öt zseb
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

XVPOB S/3XL 10 278

XVPOG M/XXL 10 278

XVPON M/XXL 10

web      
.         
.         
.

XPPOB M/XXL 10 278

XPPOG M/XXL 10 278

XPPON M/XXL 10 web

XYANR S/3XL 10 275

XYANB YANG  fekete . . . S/3XL 10 275

POLÁR cipzáros pulóver, kék _ 280 g/m2 polár anyag _ végig 
cipzáros, oldalzsebekkel _ gumírozott csuklórész _ zsinórral 
állítható aljrész                                                    .                            

POLÁR cipzáros pulóver, fekete . . .

POLÁR bebújós pulóver, szürke . . . 

POLÁR bebújós pulóver, kék _ 280 g/m2 polár anyag _ bebújós 
változat gombos nyakrésszel _ gumírozott csuklórész _ állítható 
aljrész                                                    .                                          

YANG  piros, cipzáros pulóver _ 310 g/m2-es Softshell anyag _ 
puha, rugalmas külső _ közbülső, vízhatlan (8000 mm) TPU          

film páraáteresztő (3000 mpv) membránnal _ 150g/m2-es              
belső mikropolár bélés _                                                                  
állítható aljrész, három                                                                     
vízálló zseb                                                                                      
.

POLÁR bebújós pulóver, fekete . . . 

POLÁR cipzáros pulóver, szürke . . .

Softshell lélegző dzsekik - Yang család
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

XYANC   YANG  rézvörös . . .                               S/XXL 10 275

XYAFT S/XXL 10 275

XYAFV S/XXL 10 275

XYARB S/XXL 10 275

XBYAR S/XXL 10
               . 

.         
276

XBYAN
BIYANG  kék/fekete . . .                         
.                                                              

S/XXL 10
               . 

.         
276

XBYAT
BIYANG  dohánybarna/fekete . . .          
.                                                              

S/XXL 10 276

XBYAG
BIYANG  zöld/fekete . . .                        
.                                                              

S/XXL 10 276

XSIFB XS/XXL 10
               . 

.         
276

SILK  Ripstop fényes fekete szakadásbiztos, cipzáros pulóver, 
háromrétegű, lélegző és vízhatlan softshell anyagból, fényvisz-
szaverő                                                                                            
csíkkal                                                                                              
.                                                                                                        

BIYANG  piros/fekete _ 330 g/m2-es három rétegű Softshell 
(PES/Spandex) anyag _ puha, rugalmas, vízálló (8000 mm) 
külső _ mikroporózus, lélegző membrán (páraáteresztő                 
képesség: 3000 mpv) _                                                                
belső mikropolár  bélés                                                                    
.                                                                                                        

YANG Reflex zöld, fényvisszaverő díszcsíkkal . . .                         
.

YANG  Ripstop Reflex fekete szakadásbiztos külső anyag _ 
fényvisszaverő csík . . .                                                                    
.                                                                                                        
.

YANG Reflex dohánybarna, fényvisszaverő                                   
díszcsíkkal . . .                                                                                 
.                                                                                                        
.                     
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

XYINR XS/XL 10 274

XYINB YIN fekete . . . XS/XL 10 274

XYINC YIN rézvörös . . . XS/XL 10 274

XYIFT XS/XL 10 274

XYIFA XS/XL 10 274

XYIFV XS/XL 10 274

XCOAY S/XXL 10

web      
.         
.         
.

XCOAB
COAST  fekete . . .                                 
.

S/XXL 10 280

COAST  fluo sárga, vízhatlan, bebújós anorák _ Taslan Ripstop 
szakadásbiztos, szellőző PA anyag _ két oldalon könyékig 
nyitható _  két oldal-, két kar-, egy mellső zseb _                            
mell és nyakrészen                                                                          
három húzózár                                                                                 
.

Coverguard ®  anorákok

YIN Reflex zöld, fényvisszaverő díszcsíkkal . . .                             
.                                                                                                        

Softshell lélegző dzsekik - Yin család

YIN piros, kapucnis pulóver _ 310 g/m2-es Softshell anyag _ 
puha, rugalmas külső _ közbülső, vízhatlan (8000 mm) TPU          

film páraáteresztő (3000 mpv) membránnal _ belső 150g/m2             

mikropolár  bélés _ állít-                                                                   
ható aljrész, bélelt ka-                                                                  
pucni, derékvédő

YIN Reflex dohánybarna, fényvisszaverő                                       
díszcsíkkal . . .                                                                                 
.                                                                                                        
.                     

YIN Reflex azúrkék, fényvisszaverő díszcsíkkal . . .                       
.                                                                                                        
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

XEQUA M/XL 10 280

XOUES OUEST  kék . . .  M/XL 10 280

XNORD NORD  piros . . . M/XL 10 280

XSWEN S/XXL 10 279

XOUEP XS/3XL 10 281

XESTP PoleEST  zöld  . . . S/XXL 10
           .   
.           .   

281

XNORP PoleNORD  piros . . . XS/3XL 10 281

XEQUP PoleEQUATEUR  fekete . . . M/XL 10 281

SWEEPER  fekete átmeneti kabát, vízhatlan, légáteresztő PU 
bevonattal  _ hálós belső bélés _ kétkocsis cipzár, tépőzáras 
hajtóka _ egyenes gallér rejtett kapuc-                                            
nival _ két oldalsó, egy belső zseb

EQUATEUR  fekete színű átmeneti kabát _ vízhatlan poliészter 
külső, szellőző hálós belső _ rejtett kapucni, polár bélésű gallér _ 
oldal-, felső-, kar- és belső zsebek _ kétutas                               
cipzár, állítható alj- és derékbőség  

Coverguard ®  Pole télikabátok

Átmeneti kabátok

PoleOUEST  kék vízlepergető télikabát _ 240 g/m2 polár  meleg 
bélés _ rejtett kapucni, hét zseb _ kétutas cipzár tépőzáras 
hajtókával _ állítható alj-, derék-                                           és 
csuklóbőség 
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

XBDRI M/3XL 10 284

XBRIP M/3XL 10 284

XBMRI

RIPSTOP  szürke/fekete sokzsebes 
dzseki levehető ujjakkal _ szakadás-
biztos külső, puha taft belső _ fény-
visszaverő díszcsík _ gumizott csuk-  
ló-, derék- és mandzsetta _ poláros 
gallérba rejtett kapucni, tíz zseb

S/3XL 10

web      
.         
.         
.

XBMRN

RIPSTOP  kék/fekete sokzsebes 
dzseki levehető ujjakkal . . .                    
.                                                              
.

S/3XL 10

web      
.         
.         
.

XRIPG M/XXL 10 285

XRIPR RIPSTOP  piros/szürke . . . M/XXL 10 285

XRIPB RIPSTOP  sötétkék/fekete . . . S/3XL 10 285

XRIPS RIPSTOP  szürke/fekete . . . M/XXL 10 web

Ripstop 2 az 1-ben hasadásbiztos dzsekik

RIPSTOP  szürke/piros/világos szürke pilóta dzseki levehető 
ujjakkal _fényvisszaverő díszcsíkok _ gumizott csukló-, derék-      
és mandzsetta _ poláros gallérba rejtett kapucni _ két cipzáros     
külső-, egy belső zseb                                                                     
.                                                                                                        
.

RIPSTOP  zöld/fekete szakadásbiztos kabát _ Ripstop rácsos 

szerkezetű vízhatlan külső, 280 g/m2 polár belső _ fényvisz- 
szaverő díszcsík _ gallérba rejtett kapucni _ állítható csukló-,      
alj- és derékbőség, hét zseb                                                            
.                                                                                                        
.

Ripstop szakadásbiztos anyagú télikabátok

RIPSTOP piros/szürke/fekete pilóta dzseki                                     
levehető ujjakkal . . .                                                                        
.
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

XURBA M/XXL 10 286

XWILL S/XXL 10
               . 

. 286

XARTI M/3XL 10 289

XANTA M/XXL 10 289

XICEN M/XXL 10 289

XBERN M/XXL 10 289

XNORT S/XXL 10 285

XFÖHR S/XXL 10
               . 

.         
292

FÖHN  piros, bebújós, polárral bélelt, szellőző, vízhatlan anorák 
_ magasított nyak, levehető, bélelt, rejtett kapucni _ állítható 
aljrész és mandzsetta _két cipzáros oldal-, egy mellső kenguru 
zseb _ két oldalon                                                                            
cipzárral hónaljig                                                                              
nyitható 

Breathane ®  lélegző télikabátok

ANTARCTIC  sárga/fekete vitorlázókabát . . . 

ARCTIC  kék/fekete vitorlázókabát _ felül 260 g/m2 polár, alul       
és karoknál selymes poliamid bélés _ levehető, rejtett, bélelt 
kapucni _ hosszított derékvédő rész _ kétutas cipzár, öt zseb _ 
állítható csukló-, alj- és derék                                                          
.

URBAN  szürke/fekete/sárga szakadásbiztos anyag _ fent            
polár-, a vesénél és ujjaknál poliamid bélés _ bélelt rejtett              
kapucni _ kétkocsis cipzár, fényvisszaverő                                     
díszcsík, hat zseb _ állítható csukló-, aljrész

NORTHER  szürke/narancs, szellőző Breathane (Taslan PA/PU) 
_ fent polár-, lent derékvédős poliészter bélés _ cipzáros, 
szellőző hónaljrész _ levehető, bélelt kapucni, vízelvezető 
hajtóka _ állítható aljrész és csukló _                                              
cipzáros zsebek                                                                               
.                                                                                                        
.

BERING  fekete/szürke vitorlázókabát . . . 

ICEBERG  piros/fekete vitorlázókabát . . . 

WILLIWAW  khaki/bézs/fekete szakadásbiztos Ripstop _ fent 
polár-, a vesénél és ujjaknál poliészter bélés_ állítható derék- 
bőség _ gallérba rejtett, bélelt kapucni _ kétutas                             
cipzár, öt külső, két belső zseb 

14



Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

XLADYC XS/XL 10
               . 

.         
292

XLADYB
LADY  fekete női kabát . . .                    
.

S/XL 10 292

XYAWR S/XXL 10 288

XYAWB
YANG winter fekete télikabát                
.

S/XXL 10 288

XYIWR XS/XL 10 web

XYIWB
YIN winter fekete női télikabát . . .         
.

XS/XL 10 web

XTABB

TAO dzseki fekete, lélegző, szél- és 
vízálló softshell anyag, körbefutó 
fényvisszaverő csíkkal _ vízállóság: 
8000 mm, páraáteresztő képesség: 

3000 mpv _ 120 g/m2-es poliészter 
belső bélés _ gumizott derék és 
csukló, rejtett kapucni

10

web      
.         
.         
.

XTAOB 10 web

LADY  bézs női kabát,derékban karcsúsított _ szellőző vízhat-      
lan Taslan anyag, polár- és taft belső bélés _ rejtett, levehető,       
bélelt kapucni _ kétkocsis cipzár, két külső, két belső zseb _         
állítható alj,                                                                           
mandzsetta 

Coverguard ®  softshell télikabátok

YANG winter piros, háromrétegű, lélegző és vízhatlan softshell 
télikabát _ vízállóság: 8000 mm, páraáteresztő képesség: 3000 

mpv _  150 g/m2-es mikropolár belső, 120 g/m2-es szigetelő          
közti bélés _ állítható                                                                       
aljrész és csukló _                                                                            
vízlepergető cipzár

TAO kabát fekete, lélegző, szél- és vízálló softshell anyag, 
körbefutó fényvisszaverő csíkkal _ vízállóság: 8000 mm, 

páraáteresztő képesség: 3000 mpv _ 120 g/m2-es poliészter 
belső bélés _ állítható derék- és aljrész, gumizott, tépőzáras 
csukló, kapucni                                                                                
.                                                                                                        
.

YIN winter piros, lélegző, víz-és szélálló softshell női télikabát      
rejtett kapucnival _ vízállóság: 8000 mm, páraáteresztő képes-     

ség: 3000 mpv _  150 g/m2-es mikropolár belső, 120 g/m2-es        
szigetelő közti bélés _ állítható aljrész és csukló _ vízlepergető     
cipzár                                                                                               
.                                                                                                        
.
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

XICEB S/3XL 10 290

XARCB
ARCTIC  kék/fekete . . .                          
.                                                              
.

S/XXL 10 290

XBERB
BERING  fekete/szürke . . .                    
.                                                              
.

M/XXL 10 290

XEURO M/XXL 10 291

XOCEA
OCEANIA  piros/fekete . . .                     
.                                                              
.

M/XXL 10 291

XAFRI
AFRICA  sárga/fekete . . .                      
.                                                              
.

M/XXL 10
               . 

.         
291

XASIA
ASIA  zöld/fekete . . .                              
.                                                              
.

M/XXL 10 291

XAMER
AMERICA  fekete . . .                             
.                                                              
.

S/3XL 10 291

XAUST
AUSTRALIA  narancs/fekete . . .            
.                                                              
.

M/XXL 10 291

EUROPA   királykék/fekete 3 az 1-ben: 330 g/m2 kivehető polár 
pulóver+dzseki+kabát _ szellőző Taslan 320D anyag _ 
nyakvédős rejtett kapucni _ nyitható, szellőző hónaljrész               
.                                                                                                        
.                                                                                                        
.

ICEBERG  piros/fekete 3 az 1-ben (pulóver+ dzseki+ kabát) 
vitorláskabát, szellőző Ripstopból _ levehető bélelt kapucni _ 
hosszított derékvédő _ kétutas cipzár, állítható alj- és derék          
.                                                                                                        
.                                                                                                        
.

3 az 1-ben Breathane ®  lélegző télikabátok
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

XZEBB M/XXL 10 283

XZEFB S/3XL 10 283

XZEFN ZEF  fekete 3 az 1-ben dzseki . . . S/3XL 10 283

XCITY M/3XL 10
               . 

.         
283

XBODN M/XXL 10 282

XISAB S/3XL 10 293

XTOUB

TOUN  fekete vízhatlan Taslan poli-      
amid külső, selymes taft belső, 240       
g/m2 poliészter közbélés _ 2/1-ben        
steppelt dzseki, levehető ujjakkal _ 
gumizott derék és mandzsetta,              
bélelt kapucni  

S/XXL 10 web

XBODY M/XXL 10
               . 

.         
282

BODYGUARD  fekete 3 az 1-ben modell: kicipzározható, 120 

g/m2 steppelt poliészter belső _ PVC-vel vízhatlanított 100% 
Oxford poliamid külső _ mellrészen vékony, derékövön vastag, 
körbefutó fényvisszaverő csík _                                                       
bélelt kapucni, nyolc zseb _                                                             
állítható aljrész és csukló

BODYGUARD II  fekete 4 az 1-ben: kive-                                 

hető, fényvisszaverő csíkos 280 g/m2-es,                                        
belső polár pulóver lecipzározható ujjakkal _                                  
kordbársony gallér, rejtett kapucni, 7 zseb                                      
.                                                                                                        
.                                                                                                        
.

ISA II  fekete, PVC-vel vízhatlanított poliészter külső, selymes 

taft belső _ 3 az 1-ben modell: kicipzározható, 280 g/m2-es           
zsebes polár mellény fényvisszaverő csíkokkal _ rejtett                  
kapucni, polárbetétes                                                                       
gallér, öt zseb, állít-                                                                          
ható alj- és derék

CITY  barna, 2 az 1-ben, levehető ujjú télikabát _ kopásálló 
Oxford 600D külső, selymes 210T taft belső _ polárbélelt               
gallér, rejtett kapucni, fényvisszaverő csíkok,                                  
hat zseb _ gumis csuklópasszé és aljrész 

ZEF Beaver  fekete 3 az 1-ben dzseki: kivehető műszőrme 
bélés, levehető ujjak és gallér _ impregnált 50% pamut, 
kopásálló 50% PA külső _ rejtett kapucni _ oldal-,                          
felső-, kar- és belső zsebek _ kétkocsis húzózár

ZEF  sötétkék 3 az 1-ben dzseki: kivehető műszőrme bélés, 
levehető ujjak és gallér _ kopásálló, impregnált poliészter              
külső _ rejtett kapucni _ oldal-, felső-, kar- és belső                        
zsebek  _ kétkocsis húzózár

Többfunkciós Coverguard ®  télikabátok
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

RBBOB M/XXL 10

web      
.         
.         
.

RPBOB M/XXL 10

web      
.         
.         
.

RBONW S/3XL 10 295

RBZOW S/3XL 10 295

RCARW S/3XL 10 296

RNAVW
NAVY  télikabát, sötétkék, szürke 
díszítéssel . . . 

S/3XL 10 296

RPADW
PADDOCK  télikabát, szürke, narancs 
díszítéssel . . . 

S/3XL 10 296

RGARW S/3XL 10 296

CARPENTER  télikabát, bézs, narancs díszítéssel, levehető 
ujjakal és -kapucnival _ munkaruha család tagja _ 60% pamut, 

40% poliészter külső, 200 g/m2 fríz belső                                        
bélés_ szűkíthető aljrész és                                                             
mandzsetta, hét zseb

GARDENER  télikabát, khaki, sötétkék                                           
díszítéssel . . . 

BOUND fekete télikabát . . .

ZORAN  királykék télikabát sötétkék                                                
díszítéssel . . . 

ZORAN  sötétzöld télikabát szürke díszítéssel, levehető ujjak        
és -kapucni _ vastag 100% pamut külső, kétszeres hőszigete-      

lés: 240 g/m2 polár belső alatt plusz 100 g/m2 poliészter fríz      
közbélés  _  Zoran munkaruha család                                            
tagja _ fényvisszaverő díszcsík,                                                      
nyolc zseb                                                                             .

Coverguard ®  munkaruha családok télikabátjai

BOUND fekete dzseki, kiváló víz- és szélálló PU-val vízhatla-
nított, dupla 600D Oxford poliészter külső _ 190T selymes taft 

belső, 160 g/m2 hőszigetelő poliészter közti bélés _ polár bé-        
lésű gallérba rejtett kapucni _ kétutas cipzár, állítható aljrész         
és -mandzsetta, öt nagy zseb _ karközépen fényvisszaverő           
jelölés _ kettős, vízhatlan, biztonsági hegesztett varrás végig
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

RSNIW S/3XL 10 295

XMAUG M/XXL 10
               . 

.         
286

XKABB M/3XL 10 293

XISAN M/XXL 10 293

XCAUC M/XXL 10 294

XSWED M/3XL 10 282

XTYRB M/XXL 10
               . 

.         
295

XIREL M/XXL 10 294

TYROLIA  kék  35% pamut, 65% poliészter alapanyagú                
klasszikus télikabát, selymes poliamid belsővel _ állítható              
derék, aljrész és mandzsetta _ levehető, bélelt kapucni _              
könyökerősítés, öt zseb                                                                   
.

IRELAND  kék télikabát _ 180 g/m2 poliészter bélés, selymes      
poliamid belső _ gallérba rejtett kapucni _ cipzáros és patentos   
záródás _ zsinórral állítható derék- és aljrész _ négy külső-, egy 
telefon- és egy belső zseb                                                               
.

KABAN  kék télikabát, kényelmes belső _ kétutas cipzár, pa-        
tentos hajtóka _ állítható mandzsetták, poláros gallér, rejtett 
kapucni _ cipzáros zsebek: két oldal-, egy-egy mell-, kar- és          
belső zseb                                                                                        
. 

ISA  fekete polárbéléses kabát, alul poliamid vesevédő résszel     
_ rejtett, bélelt kapucni, polár gallér _ kétutas cipzár patentos        
hajtókával _ négy külső-, egy belső zseb _ állítható derék-,           
alj- és csuklórész                                                                             
.

SWEDALU  kék bikolor kabát, aluminizált thermo béléssel _         
levehető, bélelt kapucni _ összehúzható csukló-, derék- és            
aljrész _ hat külső-, két belső zseb és névkártyatartó                     
.                                                                                                        
.

KAUKÁZUS  kék/vörös kabát fényvisszaverő csíkkal _ 220           

g/m2-es kék polárbélés és gallér _ cipzáros plusz patentos          
záródás, rejtett kapucni, hat zseb _ állítható derék-, alj- és             
csuklórész                                                                                        
.

SNIPER ELITE  télikabát, vadászzöld, bézs díszítéssel, 2 az 1-

ben: levehető ujjak és -kapucni _ 340 g/m2,  lánckötésű, erős 

100% pamut külső, szellőző, pamut belső _ 200 g/m2 poliészter 
közti bélés _ szűkíthető aljrész                                                        
és mandzsetta, hét nagy zseb _                                                      
Sniper munkaruha család tagja

MAUKA  khaki/barna kabát _ vízlepergető, erős poliészter            
külső, puha belsőrész _ fényvisszaverő díszcsíkok _ leve-             
hető, bélelt, nyakvédős kapucni _ állítható alj- és csuklórész _      
könyökfoltok, öt külső, két belső zseb                                              
.

Hagyományos Coverguard ®  télikabátok
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

XCOBI M/XXL 10 294

Y53240 S/3XL 10 297

Y53230 FLOPP  kék, vízhatlan kabát . . . S/3XL 10 297

X57630 S/3XL 10

web      
.         
.         
.

X57640 S/3XL 10 299

X57650 S/3XL 10 299

X57620 S/3XL 10 299

XFSCN M/XL 10 web

BEAVER  dzseki _ -45ºC-ig hőszigetelő _ levehető, szőrmés        
kapucni, állítható mandzsetta, hat zseb                                           
.

BEAVER  kabát _ királykék, kopásálló 60% pamut, 40% poli-    
észter külsőrész erős igénybevételre _ többrétegű, -45ºC-ig        
hőszigetelő poliészter/akril melegbélés, selymes belsőrész _        

hőszigetelési érték: 0.465 m2 x K/W _ jól láthatósági fényvisz-       
szaverő csíkok _ levehető,                                                       
szőrmés kapucni, állítható                                                               
csuklórész

CONNEMARA  sötét-/királykék vízhatlan kabát _ 180 g/m2            

poliészter bélés, selymes poliamid belső _ gallérba rejtett            
kapucni _ zsinórral állítható derék- és aljrész _ négy külső-,           
egy telefon- és egy belső zseb                                                        
.

FLOPP  zöld, vízhatlan kabát _ 180 g/m2 poliészter bélés _   
levehető bélelt kapucni _ állítható alj-rész, gumírozott derék _   
három rátétes-, egy cipzáros és egy belső zseb, névjegytartó _   
melegtartási érték: 80%                                                                   
.

Hűtőházi védőruházat

BEAVER  deréknadrág _ -45ºC-ig hőszigetelő _ övbújtatók,         
gumibetétes, állítható vállpánt _ bokacipzárok                                
.

FREEZ SHELL  sötétkék overall _ -48ºC-ig hőszigetelő _   
könnyű, háromrétegű, lélegző és vízhatlan micro-softech _    
vízállóság: 5000 mm, páraáteresztő képesség: 3000 mpv _    
övbújtatós, gumizott derék, polárbélelt gallér, térdeplőtasakok _    
fényvisszaverő csíkok,                                                          hét 
zseb, bokacipzár                                                                              
.

BEAVER  overall _ -45ºC-ig hőszigetelő _ szőrmés kapucni,        
gumizott derék és mandzsetta _ bokacipzár                                    
.
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

RWBOB M/XXL 10

web      
.         
.         
.

XTAPB S/XL 10

web      
.         
.         
.

XSNOW S/3XL 10

         
.         
.         

287

XPRNB S/XXL 10 287

Y53100   
.         
.         
.         
.        

Y53110

S/3XL 10 297

Y53200   
.         
.         
.         
.        

Y53210

S/3XL 10 297

XALBW 

ALBATROS fehér steppelt mellény _ 
35 % pamut, 65% poliészter                   

_ 160 g/m2 poliészter bélés                    
_ négy zseb 

S/XXL 10 300

XALSW
ALBATROS  Sleeve fehér bélelt kabát 
levehető ujjakkal 

S/XXL 10 300

XALTW ALBATROS bélelt fehér melles nadrág S/XXL 10

Fehér Coverguard ®  ruházat

FINO   kék kertésznadrág, vízhatlan _ 180 g/m2 poliészter bélés 
_ állítható gumi nadrágtartó _ négy cipzározott vízhatlan zseb _ 
bokánál cipzárral + tépőzárral állítható                                            
.                                                                                                      
.                                                                                                
FINO   zöld . . . 

Bélelt nadrágok

FINEK  kék vízhatlan deréknadrág, vállpánttal _ 180 g/m2 poli-     
észter bélés _ állítható gumi nadrágtartó _ három cipzározott     
vízhatlan zseb _ bokarésznél cipzárral és tépőzárral állítható         
.                                                                                                        
.                                                                                                
FINEK   zöld . . . 

TAO nadrág fekete, lélegző, szél- és vízálló softshell _ víz-        
állóság: 8000 mm, páraáteresztő képesség: 3000 mpv _ 120 

g/m2-es poliészter belső bélés _                                                      
deréköv, vállpántok, térdeplőtasak                                                  
.

BOUND water fekete nadrág, extra víz- és szélálló, lélegző _ 
dupla 600D Oxford poliészter/PU külső _ vízállóság: 13000 mm 
(!), páraáteresztő képesség: 5000 mpv _ 190T selymes taft 

belső, 160 g/m2 hőszigetelő poliészter                                            
közti bélés _ térdeplőtasak, végig                                                    
biztonsági varrás, öt zseb

SNOW  szürke, szellőző melles sínadrág levehető mellrésszel _ 
páraáteresztő poliészter melegbélés, kényelmes taft belső _ 
szűkíthető bokarész, állítható váll- és                                              
derékpántok _  öt cipzáras zseb

RIPSTOP  szürke deréknadrág, szellőző, vízhatlan szakadás- 
biztos Taslan 320D poliamid anyag _ fényvisszaverő csíkok a 
térdnél és bokánál _ gumis derék,                                                   
két tépőzáras zseb,                                                                          
szűkíthető bokarész
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

7HWGY M/3XL 10 318

7HWGO
HI-WAY fluo narancs színű,                   
kifordítható mellény . . .

M/3XL 10

web      
.         
.         
.

70520-23 M/XXL 10 318

70530-33
HI-WAY ujjas narancs fluo mellény, 
levehető polár ujjakkal . . .                      
.

M/XXL 10 318

7PSTY M/XXL 10 314

7PSTYG M/XXL 10
web      

.

7PSTYS M/XXL 10
web      

.

7PSTO M/XXL 10 314

STATION sárga/zöld polár pulóver . . .                                            
.

HI-WAY ujjas sárga fluo mellény, levehető                                     
polár ujjakkal _ vízhatlan Oxford PE/PU                                          

külső, 280 g/m2 polárbélés_ 5 cm széles                                        

3MTM Scotchlite®                                                    csíkok, 
hosszított vese-                                                                            
védő, 3 zseb

STATION sárga/sötétkék thermo-polár                                            

pulóver _  330 g/m2 vastag, levehető                                   
ujjakkal polár mellénnyé alakítható _                                
hosszanti és keresztirányú csíkok _                                                
gumizott ujjvégek,                                                                            
állítható aljrész                                                                                 
három zseb

Hi-Viz jól láthatósági mellények, pulóverek

HI-WAY kívül fluo sárga színű 70% Oxford                                     
poliészter anyag, vízhatlan 30% PU bevo-                          nattal 
_ szürke vízhatlan belső, poliészter                       közbélés _  
kifordítva is viselhető fazon _                                                           

3M™ Scotchlite® fényvisz-                                                               
szaverő külső csíkok                                                                      
.

STATION narancs/sötétkék polár pulóver . . .                                 
.

STATION sárga/szürke polár pulóver . . .                                        
.
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

70500-04 M/3XL 10 318

7COMY S/3XL 10

web      
.         
.         
.

7COMO M/XXL 10
web      

.

70630-33 M/XXL 10 314,0

70640-43 M/XXL 10 314,0

7AIBY S/3XL 10
317      

.         

.

7AIBO
AIRPORT narancs/kék fluo dzseki . . .   
.

M/XXL 10
web      

.         

.

7AILY XS/L 10 317

Kifordítható bélelt fluo mellény, sárga _ víz-                                  

hatlan Oxford PE/PU külső, 280 g/m2 polár-                                   
bélés és gallér _ kifordítva is viselhető fazon                                   

_ 3MTM Scotchlite® csíkok,                                                       
hosszított hátulsó                                                                             
vesevédő, két                                                                                  
oldalzseb

Hi-Viz Breathane ®  lélegző kabátok

SOFTSHELL narancs/kék fluo dzseki . . .                                       
.

COMFY fluo narancs/kék polár pulóver . . . 

AIRPORT sárga/kék fluo dzseki _ vízhatlan, lélegző Oxford 
PE/PU külső (vízállóság: 5000 mm, páraáteresztés: 3000 mpv) _ 

180 g/m2 poliészter meleg bélés, selymes 210T taft belső _ 3M™ 

Scotchlite® csíkok _ gallérba                                                    
rejtett kapucni, állítható mandzsetta                                                
és -alj, öt zseb _ hegesztett varrás

AIRPORT LADY női fluo télikabát _ szellőző                                  
(5000 mpv), vízhatlan (5000 mm), szélálló                                   

Oxford PE/PU külső _ 180 g/m2 polár bélés,                            
selymes taft ujjak _ patenttal állítható aljrész                                   
.                                                                                                        
.                                                                                                        
.

SOFTSHELL sárga/kék fluo dzseki levehető                                
ujjakkal _ hőszigetelő, lélegző, háromrétegű                                
Softshell páraáteresztő membránnal _ mikro-                                 

polár belső _ derékvédő, 3MTM Scotchlite®                                                         

.                                                                                                        

.                                                                                                        

.

 Softshell Hi-Viz lélegző dzsekik

COMFY fluo sárga/kék polár pulóver _ 240 g/m2 bolyhosodás-     
mentes anyag _  hosszanti és keresztirányú fényvisszaverő 
csíkok _ állítható, bélelt kapucni _ gumizott ujjvégek                      
és aljrész, két cipzáros oldal- és egy telefonzseb                            
.
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

70410-13 M/XXL 10 315

70450-54 M/3XL 10 315

70460-63 M/XXL 10 315

70470-73 M/XXL 10 315

70480-83 M/XXL 10 315

70490-94 M/3XL 10
web      

.

XCOAY S/XXL 10

web      
.         
.         
.

7COVCO  
.         
.         

7COVCY

COVERCAP narancs fluo téli baseball 

sapka _ 250 g/m2 finom polár anyag _ 
állít-ható alsórész, lehajtható fülvédő     
.                                                              
COVERCAP sárga fluo téli baseball      
.

10

web      
.         
.         
.

Coverguard ®  Hi-Viz jó láthatóságú télikabátok

HI-WAY piros/kék fluo télikabát . . . 

HI-WAY sárga/szürke fluo télikabát . . . 

HI-WAY sárga fluo télikabát _ vízhatlan (4000 mm) Oxford 

PE/PU külső _ 180 g/m2 poliészter meleg bélés, selymes taft 

190T belsővel _ 3M™ Scotchlite® fényvisszaverő csíkok _ 
gallérba rejtett kapucni _ kétutas cipzár patentos hajtókával _       
egy belső-, három külső                                                                 
zseb, gumis mandzsetta                                                                  
.

HI-WAY sárga/kék fluo télikabát . . . 

HI-WAY sárga/zöld fluo télikabát . . . 

Egyéb jó láthatóságú szezonális ruházatok 

COAST  fluo sárga, vízhatlan, bebújós anorák _ Taslan Ripstop 
szakadásbiztos, szellőző PA anyag _ két oldalon könyékig 
nyitható _  két oldal-, két kar-, egy mellső zseb _                            
mell és nyakrészen                                                                          
három húzózár

HI-WAY narancs/kék fluo télikabát . . . 
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

70550-54 M/3XL 10 316

70560-64 FLUO PE 4/1 narancs/kék . . . M/3XL 10 316

70570-74 FLUO PE 4/1 sárga/zöld . . . M/3XL 10 316

70580-84 FLUO PE 4/1 piros/kék . . . M/3XL 10 316

70590-94 FLUO PE 4/1 sárga/szürke . . . M/3XL 10
web      

.

7AIRY M/XXL 10
web      

.

7AIRO FLUO PU 4/1 narancs/fekete . . .  M/XXL 10
web      

.

7ROPY M/3XL 10
web      

.

Többfunkciós Coverguard ®  Hi-Viz télikabátok

ROADWAY 3/1 sárga/sötétkék kabát _ PU-val                               
vízhatlanított Oxford 300D poliészter külső, taft                              
belső _ 3 az 1-ben modell: kicipzározható, poly-                        
cotton (35 % pamut, 65% poliészter) steppelt                          

mellény 180 g/m2 poliészter béléssel,                                             
polár gallérral _ rejtett kapucni, állít-                                                
ható alj és mandzsetta, 2+3 zseb 

FLUO PE 4/1 sárga/kék 4 az 1-ben modell:                                 
vízhatlan (4000 mm) Oxford poliészter ka-                                      

bát _ 280 g/m2 polárral bélelt fluo mellény _                                a 
mellényen levehető polár ujjak _ mindet                                          
összecipzározva: bélelt télikabát _                                           

3M™ Scotchlite® csíkok a ka-                                                          
báton/mellényen/pulóveren is                                                        
_ állítható aljrészek és csukló

FLUO PU 4/1 sárga/fekete kabát: vízhatlan                                
(5000 mm), szellőző (5000 mpv), szakadás-                                  
biztos Oxford Ripstop 300D PE/PU külső _                                    
belső: 330 g/m2 polárral bélelt fluo mellény                                   

levehető polár ujjakkal _ 3M™ Scotchlite®                                                  

csíkok _ 5+3 zseb _ állítható alj-                               részek, 
csukló és rejtett kapucni 
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Jellemző Ár Csomagolás Katalógus

old.

XBALB 10 300

XCOVCN  
.         
.         

XCOVCB

COVERCAP kék téli baseball sapka _ 

250 g/m2 finom polár anyag _ állít-ható 
alsórész, lehajtható fülvédő                    
.                                                              
COVERCAP fekete téli baseball            
.

10 301

XCOVE 10 301

57180 10 web

57140     
.         
.         

57141

THINSULATE kék kötött sapka _ 
vízlepergető akril külső, hőszigetelő       

40 g/m2-es 3M ThinsulateTM bélés         
.                                                              
THINSULATE fekete kötött sapka

10 301

57150     
.         
.         

57151

CANADA zöld sapka, lehajtható fül-
rész, vízhatlan külső és szőrmebélés     
.                                                              
CANADA kék sapka, lehajtható fül-
rész, vízhatlan külső és szőrmebélés

10 301

57610 10 299

XCOVSN  
.         
.         

XCOVSB

COVERSCARF kék nyaksál _ átfűző 

nyílás _ 250 g/m2 polár anyag _             
120 x 22 cm-es méret                             
.                                                             
COVERSCARF fekete nyaksál

10

web      
.         
.         
.

XHEADB
CVG FEJPÁNT fekete, 360 g/m2-es 
rugalmas polár fejpánt _ 27 cm-es 
átmérő

10

web      
.         
.         
.

XCOVRB

COVERRAIN fekete Coverguard® 

horgászsapka impregnált, vízle-
pergető pamutból _ dupla vászon, 
rugalmas belső perem, zsinórral 
állítható körméret

10

web      
.         
.         
.

65160 10 57

Téli sapkák

BALACLAVA fekete símaszk _ 250 g/m2 finom thermo-polár 
anyagból _ összehúzható állítható nyílás, orrvédő

COVERHEAD „sálsapka” ötféle színben, 26x26cm thermo-polár,  
fejre és nyakra is vehető, összehúzható felsőrésszel                      
.                                                                                                   .    
.

Kötött téli sapka _ fekete színű, 100% dupla akril anyagból _
símaszk és sildes változatban is

BEAVER   kék sildes sapka _ vízhatlan poliészter/pamut külső _ 
akril műszőrme bélés, lehajtható fülrész, állítható pánt _                
Beaver hűtőházi ruha család tagja

SISAKBÉLÉS műszőrme és filc melegbélés, bőr külsővel, áll-
szalaggal _ Opus, Oceanic és GP3000 védősisakok téliesíté-
sére _ száraz és nedves hideg ellen -15°C-ig szigetel, meleg-
tartási értéke: 77,5% _ a sisakhéj és a fejkosár közé 6 ponton 
rögzítve könnyen szerelhető
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

LEP96 38/47 10/1 180

LEP66 37/47 10/1 180

LEP67 39/48 10/1 188

LEP61    
.

LEP60

LEP62    
.         
.

LEP63

D95700   
.

D95800

95800 36/48 6 188

95900 34/47 50/5 189

190

DUNLOP Purofort Plus (S5 CI) acél orrmerevítős                         
és -talplemezes változat

PU/PVC védőcsizmák

Coverguard ®  védőlábbelik télre

MUSCOVITE (S3) magasszárú bőrbakancs, teljes                         
belső szőrmebéléssel, acél lábujjvédővel, átszúrás                        
elleni talplemezzel és az orrán plusz                                          
PU borítással _ bevizsgált, SRC                                                      
szintű csúszásbiztosság 

10/1 18038/47

SWAT (S2 WRU CK) fűzős és cipzáros surranó, kiváló                  
minőségű színbőr, kompozit lábujjvédő, PU orrborítás _                 
antisztatikus, olaj- és saválló, SRC csú-                                          
szásmentes talp _ szélesebb orr, szi-                                              
vaccsal párnázott szár és bőr békanyelv

180

PYRITE (S3 CK) szőrmebélés nélküli változat

10/138/47

01/       
.         

LVT
35/47 10

Csizmabélés, magasszárú meleg filc anyagból _ PVC és bőr 
csizmák téliesítésére is alkalmas _ visszahajtható felsőrész _ 
dupla méretek

36/49 6

TARNA (S2 CK) kompozit lábujjvédő, végig szőrme-                      
bélés, plusz PU orrborítás _ teljesen fémmentes                            
lábbeli SRC csúszásbiztos, antisztatikus                                         
talppal, párnázott bokarésszel _ széles,                                          
komfortos lábfej

PIEMONTITE (S3 CK) barna színbőr csizma szőrme-                    

béléssel _ kompozit lábujjvédő, Welmax® átszúrás                       
elleni talplemez _ fémmentes lábbeli _                                            
SRC csúszásmentes talp

DUNLOP Purofort Plus (04 CI) könnyű prémium PU                    
csizma, bélés nélkül is kiváló hőszigeteléssel _ ener-                     
giaelnyelő, csúszásbiztos talp, speciális boka- és                           
talpbetét, jó kopás-, olaj- és vegyszerállóság 187

SZŐRMÉS csizma rugalmas PVC anyagból, műszőr                    
belső béléssel, szártetőn kötővel _ csúszásbiztos,                          
flexibilis talp, energiaelnyelő sarok _ -20 °C alatt                            
is őrzi hajlékonyságát

Filc talpbetét _ 3 mm-es, puha, jó hőszigetelő,                              
nedvszívó filc anyag                                                                         
.                                                                                                        
Bőr talpbetét _ 1,5 mm-es, kiváló minőségű                                  
marhabőrből készült betét

POWERLITE (S3 CK) fekete színbőr csizma szőrme-                    

béléssel _ kompozit lábujjvédő, Welmax® átszúrás                       
elleni talplemez _ fémmentes lábbeli _                                            
SRC csúszásmentes talp

PLATINUM (S3 CK) szőrmebélés nélküli változat
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

ZOKNI4 35/49 180/5 190

ZOKNI3 35/49 180/5 190

LEPSYL 39/46 100/10 191

LEPARB 39/46 120/12 191

300 10 60/12 122

310 10  60/6 122

330 10 60/12 122

2465 10 120/12 122

2469-70 9-10 60/12 123

2475 10 60/12 123

2480 10 60/12 123

2487-90 7-10 60/6 123

Színmarha tenyérmegerősítéssel, szőrmebéléssel

SYLVIA kék színű téli térdzokni _  25% gyapjú, 30% poliészter, 
45% akril _ kiváló hőszigetelő képességű alkotóelemek _ két 
méret

ARBOREA fekete téli zokni _ 95% Thermolite® hőszigetelő 
anyag, ami a nyirkosságot eltávolítva szárazon tartja a lábat,      
5% elasztikus, nagy szakítószilárdságú Spandex

Labrador - vajszínű borjúbőr, 3MTM Thinsulate®                                            

polárbéléssel                                                                                    
. . .  méretek: 9 (2469),  10 (2470)

Kerguelen - fekete borjúbőr 3MTM Thinsulate®                                                

polárbéléssel

Alaszka - sárga borjúbőr,  3MTM Thinsulate®                                                    

polárbéléssel

Islande - 32 cm-es színmarha, szőrmebéléssel                              
és kihajtott szőrmés csuklóval                                                         
. . .  méretek: 7 (2487), 8 (2488), 9 (2489), 10 (2490)

Finlande - vajszínű marhabőr, polárbéléssel

Hideg elleni bőrkesztyűk

CONFORT sötét téli zokni talpfrottírral _ 90% pamut 9% PA, 1% 
lycra _ orr-, talp-, sarokrész plüss eljárással _ kiváló minőségű, 
antisztatikus tulajdonságú, higiénikus zoknik _ tripla méretek, a 
talprészen bekötött méretjelölés

CONFORT fehér téli zokni talpfrottírral . . .

Vastag marhahasíték polárbéléssel, erős vászonnal

Színsertés pamutbéléssel, gumírozott mandzsettával

Meleg téli zoknik
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

4185 10 300/12 128

4186-88 8-10 100/5 128

4248-50 8-10 120/12 128

4258-60 8-10 120/12

4548-50 8-10 100/10 128

3929 10  36/6 152

3939 10  36/6 152

3874-75 9-10 144/12 153

3918-20 8-10 100/10 153

6528-31 8-11 100/10 153

6619-20 9-10 100/10

web      
.         
.         
.

6627-31 7-11 100/10 153

3788-90 8-10 50/10 152

Fekete poliamid szerelőkesztyű, csúszásbiztos                              
PVC tenyérrel, hideg elleni polárbéléssel                                      
. . .  méretek: 8 (6628),  9 (6629),  10 (6630) 

Sárga fluo téli poliészter védőkesztyű Hydropellent™                   
PVC mártással                                                                 . . .  
méretek: 8 (3918), 9 (3919), 10 (3920)

Narancs fluo téli kötött védőkesztyű, erős, fekete                         
érdesített latex tenyér, poliészter bélés                                           
. . .  méretek:  8 (6528),  9 (6529),  10 (6530), 11 (6531)

Bélelt PVC fluo kesztyű, belső bolyhozással, 30 cm, 
vegyszerálló, végig mártott változat

Szürke latex hideg elleni belső bolyhozással, pamut/                   
akril/poliészter alapkesztyűre mártva                                               
. . .  méretek: 9 (3874),  10 (3875) 

Euroice poliamid szerelőkesztyű, dupla kék nitril                          
tenyér, hurkolt akril hőszigetelő belső                                              
. . .  méretek:  9 (6619),  10 (6620)

Érdesített kék PVC kesztyű bolyhos téli béléssel,                         

34 cm-es, sav-, lúg-, olajálló, Actifresh®                                                              

. . .  méretek: 8 (3788) (3789), 10 (3790)

Thermolite® kesztyű hideg és meleg hőmérsékleti hatások ellen   
. . .  méretek: 8 (4548),  10 (4550)

PVC fluo kesztyű, belső bolyhozással, gumírozott                         
mandzsettával

Hideg elleni mártott kesztyűk

Fekete polárkesztyű, 8 cm rugalmas mandzsettával                     
. . .  méretek: 8 (4258),  9 (4259),  10 (4260)

Vastag konzervkesztyű, barna pamut, bolyhos belsővel

Vastag, bélelt, dupla pamutkesztyű, kötött, rugalmas 
mandzsettával                                                                                  
. . .  méretek: 8 (4186 fehér),  10 (4187 fehér),  10 (4188 fekete)

Fekete polárkesztyű, elasztikus poliészter hátrésszel                   
. . .  méretek: 8 (4248),  10 (4250)

Bélelt textilkesztyűk
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Méret Ár Csomagolás Katalógus

old.

XBODT M/XL 20 245

XBODP M/XL 20 245

XBOSS M/XL 20 245

XBOSB M/XL 20 245

78250 5 255

78210-12 S/XL 5 255

78310-12 S/XL 5 255

78350-52 S/XL 5 255

78120-23 S/XL 5 255

57659-63 M/3XL 5 254

60683 50/10

Meleg alsóruházat

Védőszemüvegek téli sportokhoz

BIOLUX füstszínű, karc- és páramentes, széles látóterű vegy-
szerálló polikarbonát lencse (5-2,5 1FN) _ gumipántos, flexibilis 
PVC keret por és folyadékok ellen is (3.4 BT)

Rugalmas kéztámasz neoprénből, mely a kézközép részt is 
tartja _ erős tépőzár, S/M (78210) és L/XL (78212) méret

Rugalmas könyökvédő neoprénből _ stabilan tartja és melegíti    
a végtagot _ erős tépőzár, S/M (78310) és L/XL (78312) méret

Bodysoft fekete, komfortos thermo alsónadrág . . .

Ízületvédők

Vesevédő műszőrme belsővel _ kívül műbőr és bőr, steppelt 
derékvédő _ 25cm széles, dupla csattal állítható 90-130 cm 
hosszú _ melegtartási érték 82% _ méret: 10 cm-enként 

Csuklószorító hüvelyktámasszal, mindkét kézre felvehető _ 
rugalmas, hőszigetelő neoprén anyag _ védi, megtámasztja és 
megfelelően rögzíti a végtagot, emellett melegen tartja az 
ízületeket _ erős tépőzár biztosítja a tökéletes tartást _ 
univerzális méret

Deréktámasztó öv rugalmas, hőszigetelő neoprénből _  nagy 
fizikai igénybevételnél plusz merevítőivel tökéletes tartást biz-       
tosít a deréknak, védi az ízületeket _ megerősített tépőzár,            
állítható, rugalmas vállpántok _ négy méret: S/82 cm (78120),       
M/92 cm (78121), L/102 cm (78122), XL/112 cm (78123)

Rugalmas térdvédő szigetelő neoprénből _ támaszt és mele-
gen tart _ erős tépőzár, S/M (78350) és L/XL (78352) méret

Bodywarmer szürke, V-nyakas, hosszú ujjú jégerfelső _  95% 
SPF: szójafehérjéből készült természetes, rostos textilszál, 5% 
rugalmas, nagy szakítószilárdságú Spandex _ jó páraáteresztő 
képességű, gyorsan száradó, selyem lágyságú, kiváló hőtar-
tású, ökologikus anyag _ gyűrődésmentes, nem kell vasalni

Bodywarmer thermo jégeralsó gumis derékkal és -bokával . . .  

Bodysoft fekete, környakas rövid ujjú jégerfelső_ 65% bam-
busz, 30% tencel, 5% rugalmas Spandex _ biológiailag lebomló 
természetes bambuszszál _ kiváló nedvességfelszívó, gyorsan 
száradó, páraáteresztő és antibakteriális tulajdonságok
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Termékfotó Cikkszám Megnevezés Fényszű- Ár Csomagolás Katalógus

rő oszt. old.

60567 3 120/10

62336 2 120/10

62448 4 120/10

62358 4 120/10

62135 3 120/10 10

62148 4 120/10 11

62144 4 120/10 11

62156 4 120/10 11

60533 3 120/10 24

60973 3 120/10

60502 4 120/10 20

60507 2 120/10 20

60504 3 120/10 20

60553 3 120/10 13

60554 4 120/10 13

60563 3 120/10 15

62523 2 120/10 12

60523 3 120/10 15

LADYLUX barna/fekete keret, barna karcmentes polikarbonát 
lencse (5-2,5 1FK) és keret (F), ívelt oldalvédő                               
(62549: fekete keret, sötétített 4-es lencsével) . . .

MADLUX levehető, mobil belső szivacsbélés és szár-                    
összekötő gumipántok _ színezett füstszürke, karc-                       
és páramentes lencse (5-2,5 1FN)

SOFTILUX karcmentes, extrém hőmérsékleti viszonyok közt 
használható 2,4 mm vastag sötétített polikarbonát lencse (5-2,5 
1FTK) és keret (FT), puha nylon szárvégek

POKELUX 100% polikarbonát keret (FT) _ erősített 2,45 mm, 
páramentes, extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható 
színezett lencse (5-2,5 1FTN) _ felfűzhető szár

FREELUX polarizált, sötétített lencse (5-4,1 1F),                            
metál szürke keret . . .                                                                   
(62159: fekete kerettel)

MIRALUX színezett lencse (5-2,5 1FK), szürke/fekete bikolor 
nylon keret (F) _ állítható dőlésszögű és hosszúságú szár ru-        
galmas végekkel _ kényelmes szilikon orrnyereg

FREELUX piros tükrös, karcmentes, 2,3 mm vastag polikarbo-
nát lencse (5-3,1 1F) _  ezüst/piros nylon keret csúszásbiztos       
orr-résszel (F) _ rugalmas lágy PVC végű szárak

FREELUX sötétített szürke, karcmentes lencse (5-4,1 1FK), 
fekete keret . . .                                                                                
(62319: 3-as fényszűrő lencsével)

ASTRILUX páramentes és extrém hőmérsékletben is használ-
ható,2,2 mm vastag színezett polikarbonát lencse (5-2,5 1FTN) 
állítható hosszúságú, fekete műanyag szár (FT)

SPEEDLUX sötétszürke, karcmentes pc. lencse (5-4,1 1FK) 
erős fényre _ fekete poliamid keret (F)

SPEEDLUX sötétített tükrös lencse (5-2,5 1F) visszaverődő 
napsugárzás ellen _ piros poliamid keret (F)

SPEEDLUX sötétített zöld, karcmentes lencse (3-3 1FK),              
UV 400-as védelemmel, zöld keret                                                  
(60503: kék keret színezett kék lencsével)

POKELUX sötét keret, páramentes sötétített füstszínű lencse       
(5-4,1 1FTN) . . .

FAIRLUX kék keret, kék tükrös, karc- és páramentes lencse        
(5-2,5 1F), masszív, poliamid (F) keret _ ívelt, zárt oldalvédő,        
kis súly (28 g)

STARLUX  füstszínű páramentes lencse (5-2,5 1FN), polikar-
bonát (F) keret, rugalmas, hajlékony kék PVC szárvégekkel _ 
széles látótér, kis súly (25 g) _ puha orrhíd 

FREELUX sötétített szürke, karcmentes lencse (5-4,1 1FK), 
piros/fekete keret . . .

Védőszemüvegek havas, vakító fényviszonyokhoz

FAIRLUX fekete keret, polarizált, sötétített füstszínű                      
karc+páramentes lencse (5-4,1 1F)

FAIRLUX fekete keret, sötétített szürke, karc- és páramentes 
lencse (5-4,1 1F) . . .                                                                        
(62339: 3-as fényszűrő lencsével)
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