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Лятно работно облекло

Лятно работно облекло
ЛЯТНО ЯКЕ
Модел: S-1095
Плат ПЕ/П, 240 гр/м2.С висока яка и
закопчаване с цип покрит с пластрон.
Два горни вътрешни джоба с цип и два
долни вътрешни с цип, маншет с ластик
на ръкава,светлоотразителни паспели в
шевовете на предница и гръб.
EN ISO 13688
S -3XL

ЛЕТЕН ПАНТАЛОН
Модел: S-1094
Плат ПЕ/П,240 гр./м2,спортна визия,с
колан и цип,широки гайки на колана.
Светлоотразителни паспели в срязванията
на крачолите.

EN ISO 13688

S -4XL

ЛЕТЕН ПОЛУГАЩЕРИЗОН
Модел: S-1093
Плат ПЕ/П, 240 гр./м2,спортна визия,с колан и
странично закопчаване, широки гайки на колана.
Светлоотразителни паспели в срязванията на
крачолите. Висок гръб с цветни контрастни
платки. Странични двойни инструментални
джоба,десен страничен с мех и капак. Капаците
се закопчават с тик-так копчета .
EN ISO 13688
S -4XL
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Лятно работно облекло

ЛЯТНО ЯКЕ
Модел: S-1085
Яке изработено от плат ПЕ/П, 200 гр./м2,
в основен сив цвят с червени гарнитури,
контрастни шевове и светлоотразителни
елементи. Два големи горни джоба с капак по
цялата дължина от ръкавната извивка до ципа,
закопчаващи се с илик и копче, както и два
долни вътрешни джоба с филетка.
EN ISO 13688
S - 3XL

ЛЕТЕН ПОЛУГАЩЕРИЗОН
Модел: S-1083
Полугащеризон изработен от плат
ПЕ/П, 200 гр./м2, в основен сив цвят с
червени гарнитури, контрастни шевове и
светлоотразителни елементи. Висок гръб, два
предни долни джоба, два горни на платката
като единия е с цип.
EN ISO 13688

S -3XL

ТЕНИСКА С ЯКА
Модел: S1068
100% Памук, 180 гр./м2, къс ръкав с яка и
шлиц със закопчаване.

S -3XL

3

Лятно работно облекло

ЛЯТНО ЯКЕ
Модел: S-1075
Яке изработено от плат 100%П, 240 гр./
м2, в основен сив цвят с червени гарнитури
и контрастни шевове. Два големи горни
джоба с капак по цялата дължина от
ръкавната извивка до ципа, закопчаващи се
с илик и копче, както и два долни вътрешни
джоба с филетка.
EN ISO 13688
S -3XL

ЛЕТЕН ПОЛУГАЩЕРИЗОН
Модел: S-1073
Полугащеризон изработен от плат
100%П, 240 гр./м2, в основен сив цвят
с червени гарнитури и контрастни
шевове. Висок гръб, два предни долни
джоба, два горни външни на платката
като единия е с цип.
EN ISO 13688

S -3XL

ТЕНИСКА
Модел: S 1078
Обло деколте, 100%памук, 150 гр./кв.м.
къс ръкав.

S -3XL
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Лятно работно облекло

ЛЯТНО ЯКЕ
Модел: S-1065
Плат ПЕ/П, 200 гр./м2, закопчаване с
копчета, платки с контрастен паспел,
един горен джоб,два долни външни
обемни джоба с контрастна гарнитура
EN ISO 13688
S -3XL

ЛЕТЕН ПАНТАЛОН
Модел: S-1004
плат ПЕ/П,200 гр./м2, колан с гайки
и частичен ластик,закопчаване
с цип,два предни джоба,един заден
външен,инструментален.

EN ISO 13688

S -3XL

ЛЕТЕН ПОЛУГАЩЕРИЗОН
Модел: S-1063
Плат ПЕ/П, 200 гр./м2, висок гръб,
долни обемни джобове с контрастна
гарнитура, два външни контрастни
джоба на горна платка, като единият
е с цип.
EN ISO 13688

S -3XL
5

Лятно работно облекло

ЛЯТНО РАБОТНО ЯКЕ
Модел: S-1055
Плат ПЕ/П, 240 гр./м2. Закопчаване с
цип, покрит с пластрон, цветни платки
с червен паспел на предница и гръб, два
горни обемни джоба и два долни вътрешни
джоба, двоен джоб на ляв ръкав, маншет
с копче на ръката, частичен ластик от
двете страни в колана.
EN ISO 13688
S -3XL

ЛЕТЕН ПОЛУГАЩЕРИЗОН
Модел: S-1053
Плат ПЕ/П, 240 гр./м2. Широка
предна платка с два външни джоба
и един вътрешен с цип, висок гръб,
регулиращи се презрамки, странично
закопчаване.

EN ISO 13688

S -3XL

БЕЙЗБОЛНА ШАПКА
Модел: 1027
Изработена от 100%П с твърда
козирка и регулатор за плътно
прилягане по главата.

6

ШАПКА ПЛЕТЕНА
Модел: 2037
Шапка класическа, плетена,
100% ПАН.

ШАПКА, ТИП „УШАНКА“
Модел: 2047
Шапка,тип „ушанка “ от полар
300 гр/м2, с цип отзад за
регулиране на обиколката.

Лятно работно облекло

ЛЯТНО ЯКЕ
Модел: S-1045
плат ПЕ/П, 200 гр./м2. Закопчаване с цип
покрит с пластрон, 4 функционални джоба с
мехове, маншет на ръката, частичен ластик
от двете страни в колана.

EN ISO 13688
S -3XL

ЛЕТЕН ПАНТАЛОН
Модел: S-1044
Плат ПЕ/П, 200 гр./м2, с колан с гайки и
частичен ластик, закопчаване с цип, два
предни обемни джоба, един заден обемен
с капак.
EN ISO 13688

S -3XL

ЛЕТЕН ПОЛУГАЩЕРИЗОН
Модел: S-1043
Плат ПЕ/П, 200 гр./м2, широка предна
платка с функционални джобове, долни
джобове с мех, висок гръб, регулируеми
презрамки.

EN ISO 13688

S -3XL
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Лятно работно облекло

ЛЯТНО ЯКЕ
Модел: S-1035
плат 100%П, 240 гр./м2, с платки на
предници и гръб, 2 външни горни
джобове с капаци, два долни вътрешни
с единична филетка, маншет на ръкава

EN ISO 13688
S -3XL

ЛЕТЕН ПАНТАЛОН
Модел: S-1034
Плат 100%П, 240 гр./м2, с колан с гайки
и частичен ластик, закопчаване с цип,
два предни джоба, един заден с капак,
инструментални.

EN ISO 13688

S -3XL

ЛЕТЕН ПОЛУГАЩЕРИЗОН
Модел: S-1033
плат 100%П,240 гр./м2,висок
гръб,външни долни джобове,един с
цип на горна платка.
EN ISO 13688
S -3XL
8

Лятно работно облекло

ЛЯТНО ЯКЕ
Модел: S-1005
Плат 100%П,240 гр./м2, закопчаване с
копчета,платки с контрастен паспел,
един горeн джоб,два долни външни
обемни джоба с контрастна гарнитура.

EN ISO 13688
S -3XL

ЛЕТЕН ПОЛУГАЩЕРИЗОН
Модел: S-1003
Плат 100%П,240 гр./м2,висок гръб,обемни
долни джобове,двуцветен,два горни на
платката като единия е с цип
EN ISO 13688

S -3XL

ЛЕТЕН ГАЩЕРИЗОН
Модел: S-1002
плат 100%П, 240 гр./м2, закопчаване с цип
с двоен плъзгач,два предни горни джоба
с капаци, два долни вътрешни, един заден
външен, един инструментален, наколенки.

EN ISO 13688
S -3XL
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Зимно работно облекло

Зимно работно облекло
ВАТИРАНО ЯКЕ
Модел: W-2055
Студо и ветрозащитно яке, закопчаване с
цип покрит с пластрон, сваляща се ватирана
качулка, функционални джобове, ластичен
маншет на ръката, частичен ластик от
двете страни в колана. Лицев плат 100% П,
хидрофобиран. Подплата – капитонирана вата
150 гр./м2
EN 342

30

S -3XL

ВАТИРАН ПОЛУГАЩЕРИЗОН
Модел: W-2053
Студо и ветрозащитен полугащеризон,
широка предна платка с джобове, висок
гръб, регулируеми презрамки. Лицев плат
100%П, хидрофобиран.
Подплата – капитонирана вата 120 гр./м2
EN 342
S -3XL

ВАТИРАНА БЛУЗА С ДЪЛЪГ РЪКАВ
Модел: W-2008
Ватирана блуза с дълъг ръкав, 100%
Памук

30
S -3XL

10

30

Зимно работно облекло

ВАТИРАНО ЯКЕ
Модел: W-2055
Студо и ветрозащитно яке, закопчаване с
цип покрит с пластрон, сваляща се ватирана
качулка, функционални джобове, ластичен
маншет на ръкава, частичен ластик от
двете страни в колана и светлоотразителни
ленти - 2.5 см. Лицев плат 100%П,
хидрофобиран. Подплата – капитонирана
вата 150 гр./м2
EN 342

30

S -3XL

ВАТИРАН ПОЛУГАЩЕРИЗОН
Модел: W-2053
Студо и ветрозащитен полугащеризон,
широка предна платка с джобове, висок гръб,
регулируеми презрамки, светлооразителни
ленти - 2.5 см. на крачолите. Лицев плат
100%П, хидрофобиран
Подплата – капитонирана вата 120 гр./м2
EN 342

30

S -3XL

ВАТИРАН РАБОТЕН ЕЛЕК
Модел: W-2009
Плат – 100%ПЕ, закопчаване с цип
покрит с пластрон. Многофункционални
джобове. Светлоотразителен елемент
на преден десен джоб.
Подплата – Полар

EN 342
S -3XL

30
11

Зимно работно облекло

ВАТИРАНО ЯКЕ
Модел: W2005
Водоустойчиво, студо и ветрозащитно
яке, закопчаване с цип покрит с пластрон,
прибираща се качулка в яката, удължен гръб,
функционални джобове,ластичен маншет на
ръката. Лицев плат – 100%ПЕ,145 гр./м2
Подплата – капитонирана вата 150 гр./м2
EN 342

30

S -3XL

ВАТИРАН ПОЛУГАЩЕРИЗОН
Модел: W2003
Водоустойчив, студо и ветрозащитен
полугащеризон, закопчаване с цип отпред,
висок гръб, регулируеми презрамки.
Лицев плат – 100%ПЕ,145 гр./м2
Подплата – капитонирана вата 120 гр./м2
EN 342

30

S -3XL

ВАТИРАН РАБОТЕН ЕЛЕК
Модел: W-2039
Плат – 100/ПЕ, хидрофобиран, закопчаване
с цип, вътрешни долни джобове.
Подплата – капитонирана вата 150 гр./м2

EN 342
S -3XL
12

30

Зимно работно облекло

ВАТИРАНО ЯКЕ СИНЬО
Модел: W-2005
Водоустойчиво,студо и ветрозащитно
яке, закопчаване с цип покрит с пластрон,
прибираща се качулка в яката, удължен гръб,
функционални джобове, ластичен маншет
на ръката. Лицев плат – 100%ПЕ,145 гр./м2
Подплата – капитонирана вата 150 гр./м2

EN 342

30

S -3XL

ВАТИРАН ПОЛУГАЩЕРИЗОН
Модел: W2003
Водоустойчив, студо и ветрозащитен
полугащеризон, закопчаване с цип отпред,
висок гръб, регулируеми презрамки.Лицев
плат – 100%ПЕ,145 гр./м2
Подплата – капитонирана вата 120 гр./м2

EN 342

30

S -3XL

ВАТИРАН РАБОТЕН ЕЛЕК
Модел: W-2019
Плат – 100%/ПЕ, закопчаване с цип,
вътрешни долни джобове с ципове.
Подплата – капитонирана вата 150 гр./м2
EN 342

S -3XL

30
13

Зимно работно облекло

ВАТИРАНО ЯКЕ
Модел: W-2045
Студо и ветрозащитно яке, закопчаване
с цип покрит с пластрон, сваляща се
ватирана качулка, функционални джобове,
ластичен маншет на ръката, частичен
ластик от двете страни в колана. Лицев
плат ПЕ/П. Подплата – капитонирана вата
240 гр./м2
EN 342

30

S -3XL

ВАТИРАН ПОЛУГАЩЕРИЗОН
Модел: W-2043
Студо и ветрозащитен полугащеризон,
широка предна платка с функционални
джобове, висок гръб, регулируеми
презрамки. Лицев плат ПЕ/П.
Подплата – капитонирана вата 240 гр./м2.
EN 342

30

S -3XL

СОФТШЕЛ ЯКЕ - ДАМСКО И МЪЖКО
Модел: SH-2065
Вталено яке от специален “SoftShell” материал,
състоящ се от два слоя. Якето е с цял цип, който
завършва с протектор на брадата. Подсилени
парчета на гърдите. Три джоба със специални
водоустойчиви ципове. Ръкавите завършват с
регулируем маншет от каучук в цвета на якето.
Долният край на якето има регулируем ластик
с два регулатора. Якето е с висока водо и
ветроустойчивост.
Състав: 92% полиестер, 8% ликра

30
S -3XL
14

М
Д

Медицинско работно облекло

Медицинско облекло

ДАМСКА ТУНИКА
Модел: S1128
Изработена от плат 65%ПЕ/35%П,165 гр./
м2, вталена,с елегантна линия,със скрито
закопчаване с тик-так копчета.Два долни
джоба и цепки от двете страни.

EN13688

XS -XL

40

ДАМСКА ТУНИКА
Модел: S1118
Вталена, с къс реглан ръкав и прихлупване,
плат 65%ПЕ/35%П, 165 гр./ м2, щампа
кръгове. Два долни джоба, цепки
странично
По поръчка.
EN13688
XS -XL

40

УНИСЕКС ТУНИКА
Модел: S-1058
С V-образно деколте и къс прикачен ръкав,
плат 65%ПЕ/35%П, 165 гр./м2. Един горен и
три долни джоба, цепки странично.

EN13688
XS -3XL

40
15

Медицинско облекло

ДАМСКА ТУНИКА
Модел: S-1048
с V-образно деколте и къс прикачен ръкав,
плат 65%ПЕ/35%П, 165 гр./м2. Един горен и
четири долни джоба, цепки странично.

EN13688

XS -3XL

40

ДАМСКА ТУНИКА
Модел: S-1108
Дамска туника с асиметрично деколте и къс
прикачен ръкав, плат щампа 65%ПЕ/35%П,
165 гр./м2. Един горен и четири долни джоба,
цепки странично.

EN13688
XS -3XL

40

ТУНИКА УНИСЕКС
Модел: S-1018
Плат 65%ПЕ/35%П,145 гр./м2. Къс прикачен
ръкав, един горен и два долни джоба, цепки
странично.

EN13688
XS -3XL
16

60

Медицинско облекло

ДАМСКА ТУНИКА
Модел: S-1038
Плат 65%ПЕ/35%П, 165 гр./м2. Къс ръкав,
закопчаване отпред, с контрастни ревери.
Един горен и два долни джоба.

EN13688

60

S-3XL

ДАМСКА ТУНИКА С ТИК-ТАК КОПЧЕТА
Изработена от плат със състав
65%ПЕ/35%П, 145гр./м2, един горен джоб и
два долни, колан.
По поръчка.

XS-3XL

EN13688

60

МЪЖКА ПРЕСТИЛКА
Изработена от плат със състав
65%ПЕ/35%П, 145гр./м2, един горен джоб и
два долни, колан.
По поръчка.

EN13688
XS -3XL

60
17

Медицинско облекло

ДАМСКА ПРЕСТИЛКА
Изработена от плат със състав
65%ПЕ/35%П, 145гр./м2, един горен джоб и
два долни, колан.
По поръчка.

XS -3XL

60

МЪЖКА МАНТА С ТИК-ТАК
Изработена от плат 235 гр. 65%ПЕ/35%П в
бял цвят.
Един горен и два външно прикачени джоба,
закопчаване с тик-так копчета.
По поръчка.

XS -3XL

60

ПАНТАЛОН УНИСЕКС
Модел: S-1014
плат 65%ПЕ/35%П,165 гр./м2. Ластик по цяла
талия, два предни и един заден джоб.

60
S -XL
18

ДАМСКА ПРЕСТИЛКА
Изработена от плат със състав
65%ПЕ/35%П,
145гр./м2, един горен джоб и два долни.

Медицинско облекло

МЪЖКА ПРЕСТИЛКА
Изработена от плат със състав
65%ПЕ/35%П,
145гр./м2, един горен джоб и два долни.
По поръчка.

60

XS -3XL

ВАТИРАН РАБОТЕН ЕЛЕК
Модел: W-2029
Плат – 100% Полиестер, закопчаване с цип,
вътрешни долни джобове.
Подплата – капитонирана вата 150 гр./м2

EN 342
S-3XL

САБО
Модел: 1501
Лицева част - Естествена перфорирана
кожа.
Стелка - Ортопедична, комфортна
Ходило - полиуретаново, противохлъзгащо.

Дамски
35-40

Мъжки
41-46
19

Специализирано работно облекло

Специализирано облекло

ЯКЕ ЗА ЗАВАРЧИЦИ
Модел: S-3305
Плат 100%П, 330 гр./м2 , обработен с
Пробан за понижена горимост. Закопчаване
с цип покрит с пластрон, два горни
вътрешни джоба , два долни вътрешни
джоба, частичен ластик в кръста.Външни
лицеви шевове - с трудногорим конец.
EN11612
M-3XL

30

ПАНТАЛОН ЗА ЗАВАРЧИЦИ
Модел: S-3304
Плат 100%П, 330 гр./м2, обработен с Пробан
за понижена горимост. Колан с гайки,
закопчаване с цип, два предни италиански
джоба, един заден външен. Външни лицеви
шевове - с трудногорим конец.
EN11612
M-3XL

30

ПОЛУГАЩЕРИЗОН ЗА ЗАВАРЧИЦИ
Модел: S-3306
Плат 100%П, 330 гр./м2 , обработен с
Пробан за понижена горимост. Джоб на
платката - закопчаване с цип покрит с
капак, два долни вътрешни джоба , два
задни джоба, частичен ластик в кръста.
Външни лицеви шевове - с трудногорим
конец.
EN11612
XS -3XL
20

30

Специализирано облекло

ПРЕСТИЛКА ЗА ЗАВАРЧИЦИ
Модел: 5521
Престилка, цяло парче от цепена телешка
кожа. Размери: 70/90 см.
Опаковка: 25 бр./кашон

EN470-1

ДЪЖДОБРАН
Модел: WR-3011
Дъждобран от PE/PVC
Прибираща се качулка,ластици на ръкавите,
двойно закопчаване с цип и пластрон с тиктак копчета,отвори за проветрение.
Полиестерен калъф
EN343

XS -3XL

ВОДОЗАЩИТЕН КОСТЮМ
Модел: WR-3016/3014
Водозащитен костюм /яке с качулка и
панталон/ от PE/PVC
Яке – прибираща се качулка, ластици на
ръкавите, връзки и стопери за регулиране в
областта на талията, двойно закопчаване с
цип и пластрон с тик-так копчета, отвори
за проветрение.
Панталон – на ластик в талията,
възможност за пристягане на крачолите
Полиестерен калъф
EN343
XS -3XL
21

Специализирано облекло

СИГНАЛЕН ЕЛЕК
Модел: LUM-3009
Сигнален елек с хоризонтални
светлоотразителни ленти 5 см
Материя – 100%ПЕ

EN471
XL и 3XL

ТЕНИСКА С ВИСОКА ВИДИМОСТ
Тениска с плетена яка и шлиц с три
копчета. Изработена от плат 100%ПЕ, със
светлоотразителни ленти за по-висока
видимост,цвят жълт неон

EN ISO 13688
UNE-EN ISO 20471
S-3XL

СИГНАЛНА ШУБА
Модел: W-2058
Ватирана шуба в сигнално жълт цвят с
черни гарнитури и светлоотразитлени
ленти на гърдите, таза, раменете и
ръкавите. Ластично пристягане на китките.
Студо и ветроустойчиво.
Закопчаване с цип, покрит с пластрон,
закопчаваще се с тик-так копчета.
Материя – 100%ПЕ
EN471
S-3XL
22

Облекло за охрана, лов и риболов
ЯКЕ ЗА ОХРАНИТЕЛИ
МОДЕЛ: W-4205
Студо и ветрозащитно яке изработено
от плат ПЕ/П, 240 гр./м2, функционални
джобове, свалящи се ръкави и подплата, с
хастар и подплата - капитонирана вата 200 гр./м2
EN342

30
Охрана, лом и риболов

S -3XL

ПАНТАЛОН ВАТИРАН ЗА ОХРАНИТЕЛИ
Изработен от лицев плат - ПЕ/П,240 гр./
м2,сваляща се подплата 120 гр./м2.
Ластик под ходилото.

EN342
S -3XL

30

ПУЛОВЕР
Модел: W-4219
Плетен - 100% ПАН, джоб, платки и пагони
от плат.

S -3XL

30
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ЯКЕ ЗА ОХРАНИТЕЛИ
Модел: W-4225
Лицев плат: 100 %П, 165 гр./м2,
многофункционални джобове.
Хидрофобиран, подплата с хастар, 150 гр./м2

EN342

Охрана, лом и риболов

S-3XL

30

ЛЯТНО ЯКЕ ЗА ОХРАНИТЕЛИ
Модел: S4215
Изработено от плат ПЕ/П,200 гр./м2,два
долни джоба с филетки и два горни външни
джоба.

EN342
S -3XL

30

ЛЕТЕН ПАНТАЛОН ЗА ОХРАНИТЕЛИ
Модел: S 4214
Изработен от лицев плат - ПЕ/П,200 гр./м2,
устойчив на силна слънчева светлина.
Ластик под ходилото.

S -3XL
24

30

МЪЖКА РИЗА С ДЪЛЪГ РЪКАВ.
Мъжка риза дълъг ръкав, изработена от
плат ПЕ/П,с един горен джоб.

Охрана, лом и риболов

S -3XL

МЪЖКА РИЗА С КЪС РЪКАВ
Мъжка риза къс ръкав,два горни
джоба с плохи и капаци,пагони на
раменете,изработена от плат ПЕ/П

S -3XL

ТАКТИЧЕСКА ЖИЛЕТКА
ЗА ОХРАНИТЕЛИ
Изработена от плат ПЕ/П,240 гр./м2, с
функционални допълнителни елементи и
джобове.

S -3XL
25

ОБУВКИ ЗА ОХРАНИТЕЛИ
Мъжка обувка, класическа, естествена кожа

Охрана, лом и риболов

39-47

EN
ISO 20347

КУБИНКИ ЗА ОХРАНИТЕЛИ
Мъжка кубинка, естествена кожа и дишаща
мембрана, противоплъзгаща подметка.

39-47

EN
ISO 20347

ВАТИРАНО ЯКЕ КАМУФЛАЖНО
Модел: W-4315
Лицев плат - състав 50/50% П/ПЕ,
хидрофобиран.
Изработва се 3 десена - тъмна гора, зелена
гора и светла гора.
Студо и ветрозащитно със свалящи се
ръкави, сваляща се подплата, закопчаване с
цип покрит с пластрон, многофункционални
джобове, ластичен маншет на ръката,
частичен ластик от двете страни в колана.
Сигнално парче в яката
Подплата – капитонирана вата 200 гр./м2
S -3XL

ВАТИРАН ПАНТАЛОН КАМУФЛАЖ
Модел: W-4304
Лицев плат - състав 50/50% П/ПЕ,
хидрофобиран.
Изработва се 3 десена - тъмна гора, зелена
гора и светла гора.
Студозащитен, многофункционални
джобове, колан с гайки.
Подплата – капитонирана вата 150 гр./м2

S -3XL
26

Гастро облекла
ГОТВАРСКО ЯКЕ
Двуредно закопчаване, широк навиващ се
маншет и столче яке.
Произвежда се от плат със състав ПЕ/П,
165 гр./м2, в 6 различни цвята.
EN13688

XS-3XL

30

ПАНТАЛОН ПЕПИТ

Гастро облекла

Два италиански джоба и един заден,
закопчаване с копче и цип, колан в
талията. Произвежда се от плат със
състав 40%ПЕ/60%П.
По поръчка на клиент, изработване от
различни платове и цветове.
EN13688
XS-3XL

ГОТВАРСКА ШАПКА - БЯЛА

ГОТВАРСКА ШАПКА - ЧЕРНА

EN13688

EN13688

S -3XL

S -3XL
27

ГОТВАРСКО ЯКЕ - ЧЕРНО
Двуредно закопчаване, широк навиващ се
маншет и столче яке.
Произвежда се от плат със състав ПЕ/П,
165 гр./м2, цвят: черен.

XS -3XL

Гастро облекла

ПАНТАЛОН ЗА ГОТВАЧИ
Плат ПЕ/П, 200 гр./м2, колан с гайки и
частичен ластик, закопчаване с цип, два
предни джоба, един заден външен.

EN13688
S -3XL

ПРЕДНА ПРЕСТИЛКА
Плат със състав 60/40 ПЕ/П, 200 гр./м2
Преден джоб

90/120
28

ГОТВАРСКО ЯКЕ
Предно закопчаване в един ред тик так
копчета, широк навиващ се маншет.
Плат ПЕ/П,200 гр./м2

XS -3XL

Гастро облекла

ПРЕСТИЛКА
Състав: 35% памук, 65% полиестер
205 гр/м2,

EN13688
85/70
35/60

ПРЕСТИЛКА
Престилка с 2 джоба. Регулируема
презрамка.
Състав: 100% памук-220 гр/м2 деним
EN13688

90/120
29

Работни обувки

39-50

РАБОТНИ ОБУВКИ – ПОЛОВИНКИ
Модел: 3800 S3
EN
Категория S3
ISO 20345
Лицева част - хидрофобирана телешка кожа
Бомбе - композитно.
В подметката - кевларена пластина
Ходило - противоплъзгащо, устойчиво на масла и
киселини /двуслоен полиуретан/
Обувки с композитни бомбета

Работни обувки

Обувки с композитни бомбета

37-47
РАБОТНИ ОБУВКИ - ПОЛОВИНКИ
Модел: 1361 S1 SRC
EN
Лицева част – Биволска кожа
ISO
20345
Бомбе – композитно
Ходило – Двуслоен полиуретан, противоплъзгащо,
масло-киселинно устойчиво, антистатично.
Обувки с композитни бомбета

Обувки с композитни бомбета
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РАБОТНА ОБУВКА ПОЛОВИНКА
39-47
АСТРА СПОРТ
Модел: 3600 S1P SRC
EN
Лицева част - естествен велур.
ISO 20345
Бомбе - композитно.
В подметката - кевларена пластина Ходило - двуслоен
полиуретан, противохлъзгащо, масло и киселинно
устойчиво, антистатично.

Обувки с композитни бомбета

РАБОТНИ ОБУВКИ - ПОЛОВИНКИ
37-47
Модел: 1345 S1Р SRC
Лицева част – Биволска кожа
EN
Бомбе – Композитно бомбе
ISO 20345
В подметката – Кевларена пластина
Ходило – Двуслоен полиуретан, противоплъзгащо,
масло-киселинно устойчиво, антистатично.

РАБОТНИ ОБУВКИ АЯКС - БОТИ
Модел: 3300 S3 SRC
Лицева част – Хидрофобирана телешка кожа
Бомбе – Композитно бомбе
В подметката – Кевларена пластина
Ходило – Двуслоен полиуретан,
противоплъзгащо, масло-киселинно
устойчиво, антистатично.

39-50
EN
ISO 20345

36-47
РАБОТНИ ОБУВКИ - БОТИ
Модел: 2600 S3
Лицева част - Непромокаема биволска кожа
EN
Бомбе – Композитно бомбе
ISO 20345
В подметката – Кевларена пластина
Ходило – Двуслоен полиуретан, противоплъзгащо,
масло-киселинно устойчиво, антистатично.
Обувки с композитни бомбета

РАБОТНИ ОБУВКИ - ПОЛОВИНКИ
Модел: 1145 S1Р SRC
Лицева част – Биволска кожа
Бомбе – Стоманено бомбе 200J
В подметката – Стоманена пластина
Ходило – Двуслоен полиуретан, противоплъзгащо,
масло-киселинно устойчиво, антистатично.

36-47
EN
ISO 20345

Обувки с метална защита

36-47
Работни обувки

РАБОТНИ ОБУВКИ - ПОЛОВИНКИ
Модел: 1161 S1 SRC
Лицева част - Биволска кожа
Бомбе – Стоманено бомбе 200J
Ходило – Двуслоен полиуретан, противоплъзгащо,
масло-киселинно устойчиво, антистатично.
Обувки с метална защита

САНДАЛ
Модел: 1151 S1 SRC
Лицева част - Биволска кожа
Бомбе – Стоманено бомбе 200J
Ходило – Двуслоен полиуретан, противоплъзгащо,
масло-киселинно устойчиво, антистатично.

36-47
EN
ISO 20345

Обувки с метална защита

РАБОТНИ ОБУВКИ - БОТИ
Модел: 2271 S1 SRC
Лицева част - Биволска кожа
Бомбе – Стоманено бомбе 200J
Ходило – Двуслоен полиуретан, противоплъзгащо,
масло-киселинно устойчиво, антистатично.
Обувки с метална защита

36-47
EN
ISO 20345
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36-47
РАБОТНИ ОБУВКИ - БОТИ
Модел: 2253 S1Р SRC
EN
Лицева част - Биволска кожа
ISO 20345
Бомбе – Стоманено бомбе 200J
В подметката – Стоманена пластина
Ходило – Двуслоен полиуретан, противоплъзгащо, маслокиселинно устойчиво, антистатично.
Обувки с метална защита

36-47
РАБОТНИ ОБУВКИ - БОТИ
Модел: 2300 S3
EN
Лицева част - Хидрофобирана биволска кожа
ISO 20345
Бомбе – Стоманено бомбе 200J
В подметката – Стоманена пластина
Ходило – Двуслоен полиуретан, противоплъзгащо, маслокиселинно устойчиво, антистатично.

Работни обувки

Обувки с метална защита
РАБОТНИ ОБУВКИ - ПОЛОВИНКИ
Модел: 1100-ОВ-SRC
Лицева част – Биволска кожа
Ходило – Двуслоен полиуретан,
противоплъзгащо, масло-киселинно
устойчиво, антистатично.

36-47
EN
ISO 20347

Обувки без защита

РАБОТНИ ОБУВКИ - БОТИ
Модел: 2000-OB-SRC
Лицева част – Биволска кожа
Ходило – Двуслоен полиуретан,
противоплъзгащо, масло-киселинно
устойчиво, антистатично

39-47
EN
ISO 20347

Обувки без защита

БОТУШИ
Модел: 2100-SRC
Ботуши с дълбок грайфер – ПВХ,38 см,черни
Водозащитни,противоплъзгащи,устойчиви
на масла и горива
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36-47
EN
ISO 20347

Предпазни ръкавици
Текстилни ръкавици

Ръкавици текстилни 12/240
10
Модел: 5401
Плетено трико с полимерни капки на дланта и
пръстите, дишащ гръб,ластичен маншет.

Ръкавици текстилни 12/240
10
Модел: 5402
Ръкавици с пет пръста, плетени,100% ПАН

Кожени ръкавици

12/120

12/60

РЪКАВИЦИ ЗА ЗАВАРЧИЦИ
Модел: 5501
Ръкавици за заварчици от
цепена телешка кожа, памучна
подплата, 35 см.

10

РЪКАВИЦИ 12/120
Модел: 5505
Ръкавици с пет пръста от цепена кожа с
маншет 7 см. Без подплата. 250 mm.
EN388
EN420 EN407

10

10
EN388
EN420 EN407

РЪКАВИЦИ ЗА ЗАВАРЧИЦИ
Модел: 5506
Ръкавици с пет пръста за
заварчици. Длан-гладка телешка
кожа, гръб от цепена кожа с
маншет 7 см. Без подплата. 250
mm.
10
EN388
EN420 EN407

Предпазни ръкавици

Ръкавици текстилни зимни
Модел: 5403 12/240
Ръкавици с пет пръста от
полар

РЪКАВИЦИ 12/120
Модел: 5508
Ръкавици от гладка агнешка кожа и плат.
Гръб от плат и ластичен маншет с велкро.
EN388
EN420

10
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КОЖЕНИ РЪКАВИЦИ
Модел: 5510
Меки кожени ръкавици, удобни, изцяло
от телешка кожа, без подплата с
ластик на маншета.

КОЖЕНИ РЪКАВИЦИ 12/120
Модел: 5507
Кожени ръкавици от цепена телешка кожа и плат с
твърд маншет.
Допълнително подсилена длан, палец и показалец.
EN388
EN420

10

10

Ръкавици топени в латекс

Предпазни ръкавици

ЗИМНИ РЪКАВИЦИ 12/120
Модел: 5509
Лицева телешка кожа, подплатени
с дебела памучна подплата.
Подходящи за зимни условия.
EN388
EN420

ПАМУЧНИ РЪКАВИЦИ 12/120
Модел: 5101
Памучни ръкавици, пръсти и
длани топени в латекс, дишащ
гръб, ластичен маншет
EN388
EN420

10

Ръкавици топени в нитрил

РЪКАВИЦИ ОТ ТЕКСТУРИРАНО
ПОЛИЕСТЕРНО ТРИКО
Модел: 5202
Ръкавици от текстурирано полиестерно
трико, пръсти и длани потопени в нитрил,
дишащ гръб, ластичен маншет.
EN388
EN420
34

12/240

8/9/10

10

ЗИМНИ РЪКАВИЦИ 12/60
Модел: 5103
Зимни ръкавици от ватирано
акрилно трико, пръсти и длани
топени в латекс, дишащ гръб,
ластичен маншет.
EN388
EN420

Ръкавици топени в полиуретан

Ръкавици топени в полиуретан
Модел: 5301
ръкавици от полиестерно трико ,пръсти и
длани топени в полиуретан
12/60

Антифони

АНТИФОН - МОДЕЛ
Модел: 8520
Комфортен антифон с удобни
ергономични чашки.
SNR 25 dB
Тегло: 152 гр.

АНТИФОН
EN352-3
Модел: 8504
Външни антифони 8504 са специално проектирани
ефективно да предпазват потребителя от
непрекъснато излагане на силен шум. Ергономичен
дизайн, удобни за работа. Предназначени за каски
8001 и 8002. SNR 30 dB

Лични предпазни средства

АНТИФОН
Модел: 8521
EN352-1:2002
Предпазителят 8521 са специално проектирани
ефективно да предпазват потребителя
от непрекъснато излагане на силен шум.
Многостепенно регулиране, ергономични чашки.
SNR 32 dB

АНТИФОН
EN 352-1:2002
Модел: 8503
Вътрешни антфони в кутийка за многократна
употреба.
SNRc23 dB

АНТИФОН
25
EN 352-1:2002
Модел: 8511
Вътрешни антифони за многократна употреба
от термопластичен материал. Свързани с
полипропиленова корда за по-голяма сигурност.
SNR 26 dB
35

Еднократна употреба

РЪКАВИЦИ - НИТРИЛ
Модел: 5601 100
Нитрилни ръкавици без пудра за
еднократна употреба
EN 374-1:2003,
EN 420:2003

РЪКАВИЦИ - ЛАТЕКС
Модел:
100
Латексови ръкавици с пудра / без пудра/ за
еднократна употреба.
S-XL

EN 374-1:2003,
EN 420:2003

S-XL

Лични предпазни средства

БОНЕ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА
Модел: 5603 100
Боне за еднократна употреба – тип
хармоника от нетъкан текстил,с
единичен ластик

ПРЕСТИЛКА
Модел: 5605 100
Предна престилка за еднократна
употреба,полиетилен
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КАЛЦУНИ
Модел: 5602 100
Калцуни за еднократна употреба-от
полиетилен, 2-3 гр., 36 х 15 см

Каски

КАСКИ
EN397:2012+А1:2012
Модел: 8001
Полиетиленова защитна каска с отоври за
проветрение. Устойчива на UV лъчи и температури
от -20 до +50C. Антистатична. Мека околожка с 8
точково закрепване и ръчно регулиране.

КАСКИ
EN397:2012+А1:2012
Модел: 8002
Полиетиленова защитна каска с отоври за
проветрение. Устойчива на UV лъчи и температури
от -20 до +50C. Антистатична. Мека околожка с 8
точково закрепване и плавно регулиране с винт.

Лични предпазни средства

Маски

Противопрахови

КУПОВИДНИ
Куповидни противопрахови маски. С клипс за носа за поплътно прилягане към лицето.Еластични ленти
- мод.6001 – защита FFP1,без клапан,опаковка 20 бр./
кутия
- мод.6011V - защита FFP1,с клапан,опаковка 10 бр./кутия
- мод.6002 - защита FFP2,с клапан,опаковка 10 бр./кутия
- мод.6023 - защита FFP3,с клапан,опаковка 10 бр./кутия

EN140
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ПЛОСКИ
Плоски противопрахови маски с клапан.Клипс за носа
за по-плътно прилягане към лицето.Еластични ленти
- мод.6021 - защита FFP1,с клапан,опаковка 10 бр./кутия
- мод.6022 - защита FFP2,с клапан,опаковка 10 бр./кутия
- мод.6013 - защита FFP3,с клапан,опаковка 10 бр./кутия

EN140

СГЪВАЕМИ
Сгъваеми противопрахови маска с клапан.Клипс за
носа за по-плътно прилягане към лицето.Еластични
ленти.

Лични предпазни средства

- мод.6003 - хоризонтално сгъваеми ,защита FFP3,с
клапан,опаковка 20 бр./кутия
- мод.6012 - вертикално сгъваеми ,защита FFP2,с
клапан и активен въглен,опаковка 20 бр./кутия

ПОЛУЛИЦЕВА С ЕДИН СМЕНЯЕМ ФИЛТЪР
Модел: 6100 /6100 S
Маска за един сменяем филтър на резба.
Изработена от термопластична гума или
силикон за плътно прилягане по лицето, с клапа
за улеснено дишане.
Удобен и лек ергономичен дизайн, фиксатор за
глава с бърза закопчалка, ластични ленти за поголям комфорт.

EN140
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ПОЛУЛИЦЕВА С ДВА СМЕНЯЕМИ ФИЛТЪРА
Модел: 6200/6200 S
Маска за два сменяеми филтъра на резба.
Изработена от термопластична гума или силикон, с
клапа за улеснено дишане.
Удобен и лек ергономичен дизайн, фиксатор за глава
с бърза закопчалка, ластични ленти за по-голям
комфорт.

EN140

ПОЛУЛИЦЕВА С ДВА СМЕНЯЕМИ ФИЛТЪРА
Модел: 6201/6202
Гумена /силиконова полумаска с два
филтъра,свързване Bayonet

Лични предпазни средства

EN140

ФИЛТЪР
Модел: 8107 - свързване байонет
Модел: 8106 - свързване на резба
А1 – защита от органични газове и пари
AB1 – защита от органични и неоргаанични газове и пари
ABEK1 – органични,неорганични и киселинни газове и пари и
амоняк/амонячни пари/
ABEK1P3R - органични,неорганични и киселинни газове и
пари и амоняк/амонячни пари/ и отровни частици
P2R – защита от твърди и течни частици
Р3R – отровни частици

EN 14387:2004
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Очила
Модел: 7101
Защитни очила с поликарбонатни лещи
против надраскване и изпотяване.
Регулируеми рамки,ергономични,широка
видимост,странична защита.Цвят рамкисини,червени
12

Модел: 7102
Защитни очила с поликарбонатни лещи
против надраскване и изпотяване.Широка
видимост,странични вентилационни отвори.
12

Модел: 7103
Защитни очила с поликарбонатни лещи
против надраскване и изпотяване.Соларни,UV
защита,черна рамка,ергономични,широка
видимост,странична защита.Изключително
леки: 23 грама
12

Модел: 7109
Панорамни очила с индиректна вентилация,
удобна и лека PVC,гъвкав ръб за по-голяма
адаптивност,изцяло съвместими с
предписаните очила,4 вентилационни вентила.

Лични предпазни средства
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Модел: 7110
Панорамни очила,които позволяват идеално
прилепване към лицето.Маркировка 34 BT:
Защита срещу течности и груби прахови
частици. Изключително устойчива на удари
при екстремни температури. Средно
енергийно въздействие.
12

Модел: 7111
Поликарбонатни очила за заварчици,степен на
затъмнение 5
12
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