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Top Swede är ett Svenskt märke. Företaget 
grundades 1998 i Göteborg. Utveckling 
och design görs på plats i Göteborg, med 
målet att kunna erbjuda marknadens bästa 
möjliga produkter till så förmånligt pris som 
möjligt!

Top Swede utvecklar sina arbetskläder i 
nära samarbete med produkttestare från 
olika yrkesgrupper. Detta hjälper oss att 
utveckla plagg som är så funktionella och 
bekväma som möjligt. 

Genom att ha strikta krav på våra under-
entreprenörer, och ett nära samarbete med 
testinstitut, tillåter vi oss att garantera att 
våra plagg alltid lever upp till våra rigorösa 
krav. Vi testar regelbundet våra tyger med 
oberoende testinstitut för att säkerställa 
nötningsmotstånd, rivstyrka, färgfasthet 
och krympning.

Vår Uppförandekod är en viktig del i 
företagets utveckling och innefattar del-
tagare från företagsledning, inköpsavdel-
ningen, leverantörer, fabrikschefer och 
annan relevant personal.

Krav på leverantörer, åtgärdsplaner, ut-
värderingsmetoder och åtgärder tittas på 
ur ett kundperspektiv. Vår Uppförandekod 
appliceras på hela vår verksamhet och är 
en naturlig del av vår dialog när vi köper 
produkter eller tjänster från våra lever-
antörer.
 
Uppförandekoden har introducerats grad-
vis, och vi förväntar oss att våra lever-
antörer respekterar våra principer och att 
de jobbar för att implementera dessa i sin 
verksamhet. Alla våra leverantörer måste 
godkänna och signera vår Uppförandekod 
och förhålla sig inom EU’s REACH regler-
ing för kemikalier. För att främja säkerheten 
för våra arbetare och konsumenter följer vi 
UN Global Compact vägledande principer 
på företagsansvar gällande mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, miljö och att mot-
verka korruption. 

Vi har verktyg för att kontinuerligt kontrollera 
våra leverantörer och att belysa avvikelser. 
Detta görs genom regelbundna besök och 
inspektioner av fabriker och underleveran- 
törers företag.
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Europas största tillverkare av skyddsskor. Med italienarnas känsla för design och med arbetarens maximala 
komfort i fokus kan detta inte bli annat än bra. Skorna kännetecknas av lätthet samt högteknologiskt framtagna 
material. 

Puma är idag ett av världens största och ledande företag som tillverkar avancerade sport – och livsstilsskor. 
Visionen och missionen hos Puma är att som en stor ledare inom sportbranschen vara ett föredöme till att skapa 
en bättre värld för kommande generationer. Pumas mål är att ständigt fortsätta producera produkter som deras 
kunder älskar samtidigt som jobbet med visionen om att göra världen bättre skall komma lite närmare varje dag
 
Att utforma bra skyddsskor handlar inte om att förändra  på en befintlig sportsko till en skyddssko. Reeboks nya 
skyddsskor är helt uppbyggda från grunden med atletisk prestationsteknik för att möta individens unika behov.

TERRA är en välkänd kanadensisk skyddsskotillverkare. Med över 30 års erfarenhet kan man säga att de i dag 
ligger bland de ledande när det gäller att skapa snygga slitstarka skyddsskor med enastående passform och 
komfort.

Det är en kombination av italiensk design och banbrytande teknik, som skapar föreställningar om produkterna. 
Detta är kärnan i Rahman Group, ett brett och starkt team av människor, där olika kulturer, erfarenheter och 
teknik skapar förstklassiga produkter.

Sixton skyddsskor har en mycket hög kvalitet och är framforskade, designade och tillverkade i Italien. Genom 
att kombinera de olika materialens unika egenskaper i skorna, erbjuds användaren bästa skydd, komfort och 
säkerhet.

Albatross har sedan 1980 tillverkat skyddsskor. De tillverkas med den individuella bäraren och dess behov i 
fokus. Det har gjort Albatross till ett mycket respekterat varumärke.

Efter 120 år är nu Bollé Safety mer än någonsin tveklöst en av de ledande aktörerna på säkerhetsområdet. Bollé 
har blivit synonymt med kvalitet och har det bästa internationella rykte när det gäller sport- och skydds-
glasögon. Bollés skyddsglasögon bygger på de allra senaste tekniska rönen och förbättrar ständigt sina modeller 
genom tekniska och ergonomiska lösningar i sin strävan att alltid ha kundens bästa för ögonen.

KOMPOSIT-
TÅHÄTTA
kyler ej, lätt, 
ej magnetisk

ALUMINIUM-
TÅHÄTTA ILÄGGSSULA

METALLFRIMETALLFRITT 
SPIKSKYDD GORE-TEX 

 Stålhätta Antistatisk
 

Stötdämpande   Oljebeständig  
  sula 

   Vatten-
   avvisande 

   Spiktramp- 
   skydd 

      Vattentät  Vinterfodrad

200 J
COMPOSITE TOE CAP

E S D
CEI EN 61340-5-1

89 mmEXTRA LARGE

ELECTRICAL RESISTANCE

CONDUCTIVE ANTISTATIC

0,75 MOhm 35 MOhm

INSULATING

ZERO PERFORATION
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COMPOSITE TOE CAP

E S D
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INSULATING

ZERO PERFORATION
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0,75 MOhm 35 MOhm

INSULATING
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200 J
COMPOSITE TOE CAP

E S D
CEI EN 61340-5-1

89 mmEXTRA LARGE

ELECTRICAL RESISTANCE

CONDUCTIVE ANTISTATIC

0,75 MOhm 35 MOhm

INSULATING

ZERO PERFORATION

ANTIBAKTERIELLT  
TYG

TYG MED SLITTÅLIG 
ANDASFUNKTION

SÄKERHETSKATEGORI
Symbolerna i de olika säkerhetskategorierna står för:

MATERIAL
Ständig forskning och utveckling ökar kvaliteten på komfort- och skyddsfaktorerna. 
Högteknologiska lösningar med olika egenskaper bla.
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SERVICEBYXA STRETCH
4-vägs stretch på utvalda paneler, övrigt tyg mekanisk stretch.
Finns även i damstorlekar se sid 7 och 68.

FÖRBÖJDA  
KNÄN

4-VÄG  
STRETCH

4-VÄG STRETCH I STUSS
4-VÄG STRETCH I GREN

STRETCH

STRETCH
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STRETCHBYXA 219
Service byxa med modern passform i stretch med förböjda knän. Två bakfickor. 
Två framfickor en med extraficka. Två benfickor med bälg och dragkedja med 
plats för kniv och pennor. Den högra benfickan är utrustad med stor extraficka 
samt telefonficka. D-ring. Benen kan förlängas 5 cm.  
Stretchpaneler placerade på utvalda ställen för bästa rörelsefrihet.  
Stretchpartier av nylon/spandex på stuss, gren och knän.  
Övrigt tyg i mekanisk stretch.

Material: 65% polyester 35% bomull mekanisk stretch.  
Stretchpartier 94% nylon 6% spandex. 
Vikt: 180g/m2 
Storlek: C44-C64, D88-D120 
Färg: -005 svart

Art nr: 219172

STRETCHBYXA VARSEL 220
Service byxa med modern passform i stretch med förböjda knän. Två bakfickor. 
Två framfickor en med extraficka. Två benfickor med bälg och dragkedja med 
plats för kniv och pennor. Den högra benfickan är utrustad med stor extraficka 
samt telefonficka. D-ring. Benen kan förlängas 5 cm. 
Stretchpaneler placerade på utvalda ställen för bästa rörelsefrihet. 
Stretchpartier av nylon/spandex på stuss, gren och knän.  
Övrigt tyg i mekanisk stretch. EN ISO 20471 klass 1

Material: 65% polyester 35% bomull mekanisk stretch.  
Stretchpartier 94% nylon 6% spandex. 
Vikt: 180g/m2 
Storlek: C44-C64, D88-D120
Färg: -051 svart/gul

Art nr: 220172

STRETCHSHORTS 300
Shorts med modern passform i stretch. Två bakfickor. Två framfickor en med 
extraficka. Två benfickor med bälg och dragkedja med plats för kniv och pennor. 
Den högra benfickan är utrustad med stor extraficka samt telefonficka. D-ring. 
Stretchpaneler placerade på utvalda ställen för bästa rörelsefrihet. 
Stretchpartier av nylon/spandex på stuss och gren. Övrigt tyg i mekanisk stretch.

Material: 65% polyester 35% bomull mekanisk stretch.  
Stretchpartier 94% nylon 6% spandex. 
Vikt: 180g/m2 
Storlek: C44-C62
Färg: -005 svart

Art nr: 300172

STRETCHBYXA DAM 301
Service byxa med modern passform i stretch med förböjda knän. Två bakfickor. 
Två framfickor en med extraficka. Två benfickor med bälg och dragkedja med 
plats för kniv och pennor. Den högra benfickan är utrustad med stor extraficka 
samt telefonficka. D-ring. Benen kan förlängas 5 cm.Stretchpaneler placerade på 
utvalda ställen för bästa rörelsefrihet.Stretchpartier av nylon/spandex på stuss, 
gren och knän. Övrigt tyg i mekanisk stretch.

Material: 65% polyester 35% bomull mekanisk stretch.  
Stretchpartier 94% nylon 6% spandex. 
Vikt: 180g/m2 
Storlek: 32-50
Färg: -005 svart

Art nr: 301172

STRETCH

STRETCH

STRETCH

STRETCH
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MIDJEBYXA 2515
Hantverksbyxa med förböjda ben och knäfickor av CORDURA®. Knäskydden kan 
placeras i två nivåer. Två framfickor och två bakfickor med bälg förstärkta med 
CORDURA®. Löst hängande spikfickor förstärkta med CORDURA®. Vänster häng-
ficka med extra ficka. Höger hängficka med 3 mindre extrafickor och dold id-korts 
ficka som går att fälla ner. Reglerbar hammarhank. Framflyttad tumstocksficka 
som är släppt nertill för bättre komfort. Tumstocksfickan är utrustad med två 
knivhållare, hälla och pennfack. Benficka med dold dragkedja, pennfack och 
telefonficka. D-ring. Grå byxa är utrustad med mattläggarficka.

Material: 100% bomull, 
Vikt: 380g/m2²

Storlek: C44-C62, C146-C156, D96-D120. Färg –05 finns även i C42, C64, 
D88 och D92.
Färg: -02 marin, -05 svart, -09 grå

Art nr: 2515

8

MIDJEBYXA 1815
Hantverksbyxa med förböjda knän. Knäfickor förstärkta av Cordura med möjlighet 
till två knäskyddsplaceringar. Två Corduraförstärkta löst hängande spikfickor 
som är undanstoppningsbara. Spikfickorna är utrustade med mindre extrafickor 
och verktygshällor på utsidan. Id-korts ficka. Två framfickor och två bakfickor 
med bälg. Benficka med lock, telefonficka och pennfack. Tumstocks ficka med 
knivknapp och knivhälla. Justerbar hammarhank. D-ring i fronthälla.

Material: 100% bomull
Vikt: 380g/m2

Storlek: C44-C62, C146-C156, D96-D120 färg -05 finns även i D92
Färg: -02 marin, -05 svart

Art nr: 1815

JACKA 3815 
Midjejacka. Två bröstfickor och två framfickor med dragkedja. Telefonficka i ena 
bröstfickan. Utdragbar ID-korts ficka. Dragsko i nederkant. Justerbar ärm linning. 
Förstärkt med CORDURA® på utsatta ställen.

Material: 100% bomull  
Vikt: 380g/m2

Storlek: S-XXL
Färg: -02 marin, -05 svart, -09 grå

Art nr: 3815
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PIRATBYXA 3015
Hantverksbyxa med förböjda ben. Knäfickor av CORDURA®. Två framfickor och 
två bakfickor med bälg förstärkta med CORDURA®. Löst hängande spikfickor 
förstärkta med CORDURA®. Vänster hängficka är försedd med två mindre ex-
trafickor.Höger hängficka är försedd med tre mindre extrafickor och dold ID-korts 
ficka som går att fälla ner. Reglerbar hammarhank. Framflyttad tumstocksficka. 
Tumstocksfickan är utrustad med knivhållare, hälla och pennfack. Benficka med 
dold dragkedja, pennfack och telefonficka. D-ring.

Material: 100% bomull 
Vikt: 380g/m2

Storlek: C44-C62
Färg: -02 marin, -05 svart

Art nr: 3015

HÄNGSLEBYXA 3215
Hängslebyxa med förböjda knän. CORDURA®- förstärkta löst hängande spikfickor 
och knäfickor. Två förstärkta bakfickor med bälg. Reglerbar hammarhank. 
Framflyttad tumstocksficka. Benficka med pennfack och telefonficka. Dubbla 
bröstfickor en med lock och en med plats för kniv. 

Material: 100% bomull 
Vikt: 380g/m2

Storlek: C44-C62, C146-C156, D96-D116
Färg: -02 marin

Art nr: 3215

SHORTS 194
Hantverksshorts med löst hängande spikfickor förstärka med CORDURA®.
Vänster hängficka är försedd med extra ficka. Höger hängficka är försedd med tre 
mindre extra fickor, verktygshällor och dold id-korts ficka som går att fälla ner. 
Två framfickor och två bakfickor med bälg. Reglerbar hammarhank. Framflyttad 
tumstocks ficka som är släppt nertill för bättre komfort. Tumstocksfickan är 
utrustad med två knivhållare, hälla och pennfack. Stor benficka med telefonficka, 
knivficka och extra verktygsfack. D-ring.

Material: 100 % bomull 
Vikt: 380g/m2

Storlek: C44-C62 
Färg: -002 marin, -005 svart

Art nr: 194015
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MIDJEBYXA 139
Midjebyxa med två insydda framfickor. Två bakfickor. Benficka med lock.  
I benfickan finns en telefonficka.

Material: 65% polyester 35% bomull 
Vikt: 245g /m2

Storlek: C42-C62, C146-C156, D84-D120. 
OBS! Färg 005 svart finns även i storlekarna C64 och C144
Färg: -002 marin, -005 svart

Art nr: 139072

SHORTS 141
Shorts med två insydda framfickor. Två bakfickor. Benficka med lock.  
I benfickan finns en telefonficka.

Material: 65% polyester 35% bomull
Vikt: 245g /m2

Storlek: C42-C62, färg 005 finns även C64
Färg: -004 grå, -005 svart

Art nr: 141072

MIDJEBYXA 166
Midjebyxa med två insydda framfickor. Två bakfickor. Benficka med lock. I 
benfickan finns en telefonficka. Knäfickor där knäskydden kan placeras i två olika 
nivåer. 

Material: 65% polyester 35% bomull
Vikt: 245g /m2

Storlek: C42-C62, C146-C156, D92-D120
Färg: -004 grå, -005 svart

Art nr: 166072

SHORTS 2770
Shorts med två insydda framfickor, två bakfickor med lock och tryckknappar. Två 
benfickor med dragkedja, en med telefonficka och pennfack. 

Material: 65 % polyester 35 % bomull 
Vikt: 260g /m2

Storlek: C44-C62
Färg: -02 marin, -05 svart

Art nr: 2770
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MIDJEBYXA 2670
Midjebyxa med två insydda framfickor. Två förstärkta bakfickor med lock och 
dolda tryckknappar. Två benfickor med dold dragkedja. Den högra är utrustad med 
stor extraficka, telefonficka och pennfack. 

Material: 65% polyester 35% bomull
Vikt: 260g/m2² 
Storlek: C44-C62, C146-C156, D96-D120. Färg -02 marin och -05 svart finns 
även i storlekarna C40 och C42 
Färg: -02 marin, -05 svart, -09 grå

Art nr: 2670
Finns även i dam art. 302 se sid. 68.

HANTVERKSBYXA 2170
Hantverksbyxa med förböjda ben och knäfickor av CORDURA®. Knäskydden  
stoppas i inifrån och kan placeras i två nivåer. Två framfickor med bälg förstärkta 
med Codura®. Två bakfickor med lock och dold knäppning. Löst hängande spikfick-
or förstärkta med CORDURA®. Båda är försedda med tre mindre extrafickor. Höger 
hängficka har en dold ID-kortsficka som går att fälla ner. Framflyttad tumstocks-
ficka som är släppt nertill för bättre komfort. Tumstocksfickan är utrustad med 
två knivhållare, hälla och pennfack. Benficka med dold dragkedja, pennfack och 
telefonficka. D-ring.  

Material: 65% polyester 35% bomull 
Vikt: 300g/m2

Storlek: C42-C62, C146-C156, D96-D120
Färg: -02 marin, -05 svart, -0905 grå/svart

Art nr: 2170

JACKA 3870
Midjejacka Två bröstfickor och två framfickor med dragkedja. Telefonficka i ena 
bröstfickan. Utdragbar ID-korts ficka. Dragsko i nederkant. Justerbar ärmlinning.

Material: 35% bomull 65% polyester
Vikt: 260g/m2 
Storlek: S-XXL
Färg: -02 marin, -05 svart, -09 grå

Art nr: 3870
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OVERALL 3415
Overall med metallknappar. Tumstocksficka och benficka med telefonficka. Två 
bröstfickor med lock. Två bakfickor. Knäfickor.

Material: 100% bomull   
Vikt:² 380g /m2

Storlek: C46-C62, C148-C156 
Färg: -02 marin

Art nr: 3415

OVERALL 3370
Overall med bälgrygg för extra komfort. Dolt blixtlås. Insydda framfickor och två 
bröstfickor med lock. Två bakfickor. Reglerbart ärmslut. Slits i sidan och reglerbar 
midja. Knäfickor.

Material: 35%bomull 65% polyester 
Vikt: 260g/m2

Storlek: C46-C62 
Färg: -07 royalblå

Art nr: 3370
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FUNKTIONSFLEECE 4540
Vindtät med starkt vattenavvisande membran, förstärkt på utsatta partier.  
Två framfickor och två bröstfickor med blixtlås. Blixtlås ända upp i kragen. 
Frontslå och dragsko i nederkant.

Material: 100% polyester
Storlek: S-XXL
Färg: –0105 vit/svart

Art nr: 4540

MÅLARBYXA 2515
Målarbyxa med förböjda ben och knäfickor av CORDURA®. Knäskydden kan  
placeras i två nivåer. Två framfickor och två bakfickor med bälg förstärkta med 
CORDURA®. Löst hängande spikfickor förstärkta med CORDURA®. Vänster 
hängficka med extra ficka. Höger hängficka med 3 mindre extrafickor och dold 
ID-kortsficka som går att fälla ner. Reglerbar hammarhank. Framflyttad spackel-
spade ficka. Benficka med dold dragkedja, pennfack och telefonficka. D-ring

Material: 100 % bomull 
Vikt: 380g/m2

Storlek: C44-C62, C146-C156, D92-D120 
Färg: –0105 vit/svart

Art nr: 2515

JACKA 5026 
Pilotjacka fodrad med quilt i kropp och ärmar. Två bröstfickor med blixtlås och 
två framfickor. Två innerfickor, en med telefonficka. Ärmficka med blixtlås och 
pennfack. Mudd i ärm och midja. 

Material: 50% polyester 50% bomull. Smuts- och vattenavvisande.
Storlek: XS-3XL
Färg: –01 vit

Art nr: 5026-01
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T-SHIRT 225 
T-shirt med förhöjd synbarhet. Rundhals och bra passform.

Material: 65% polyester 35% bomull  
Vikt: 160g/m2 
Storlek: XS-3XL  
Färg: -021 marin/gul, -051 svart/gul

Art nr: 225117

T-SHIRT 210
T-shirt med förhöjd synbarhet. Rund hals. Dubbel halskant med elastan. 

Material: 100% bomull , kontrastfärg 65% polyester 35% bomull 
Vikt: 190g/m2 

Storlek: XS-4XL 
Färg: -021 marin/gul, -051 svart/gul

Art nr: 210012

T-SHIRT DAM 211
T-shirt dam med förhöjd synbarhet. Rund hals. Dubbel halskant med elastan. 

Material: 100% bomull, kontrastfärg 65% polyester 35% bomull 
Vikt: 190g/m2 

Storlek: XS-XXL 
Färg: -021 marin/gul, -051 svart/gul

Art nr: 211012
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T-SHIRT 212
T-shirt med förhöjd synbarhet. Rund hals och lång ärm.  
Dubbel halskant med elastan.

Material: 100% bomull , kontrastfärg 65% polyester 35% bomull 
Vikt: 190g/m2 
Storlek: XS-4XL 
Färg: -021 marin/gul, 051 svart/gul

Art nr: 212012

 

 

PIKÉ 213
Piké med förhöjd synbarhet. Ribbstickad krage och mudd i ärm.  
Knappslå med knappar.

Material: 100% bomull, kontrastfärg 65% polyester 35% bomull 
Vikt: 200g/m2 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -021 marin/gul, 051 svart/gul

Art nr: 213014

 

PIKÉ DAM 214
Dampiké med förhöjd synbarhet. Ribbstickad krage och mudd i ärm.  
Knappslå med knappar.

Material: 100% bomull, kontrastfärg 65% polyester 35% bomull  
Vikt: 200g/m2 
Storlek: XS-XXL 
Färg: -021 marin/gul, 051 svart/gul

Art nr: 214014
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SWEATSHIRT 221
Sweatshirt med förhöjd synbarhet. Rund hals. Mudd i ärmslut och nederkant.

Material: 80% bomull 20% polyester, kontrastfärg 65% polyester 35% bomull 
Vikt: 300g/m2² 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -021 marin/gul, -051 svart/gul

Art nr: 221117

 

SWEATSHIRT 222
Sweatshirt med förhöjd synbarhet. Krage med kort dragkedja.  
Mudd i ärmslut och nederkant.

Material: 80% bomull 20% polyester, kontrastfärg 65% polyester 35% bomull 
Vikt: 300g/m2² 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -021 marin/gul, -051 svart/gul

Art nr: 222117

 

SWEATSHIRT 223
Sweatshirt med förhöjd synbarhet. Hel dragkedja som går ända upp i kragen.  
Mudd i ärmslut och nederkant. Två framfickor.

Material: 80% bomull 20% polyester, kontrastfärg 65% polyester 35% bomull 
Vikt: 300g/m2² 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -021 marin/gul, -051 svart/gul

Art nr: 223117
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STICKAD FLEECE 123 
Stickad fleecejacka med detaljer av Softshell. En bröstficka med dragkedja. Två 
framfickor med dragkedja. Elastiskt ärmslut. Dragsko i nederkant. 

Material: 100% polyester 
Storlek: XS-3XL
Färg:  -155 gul

Art nr: 123060

TRÖJA 124 
Tröja med hel dragkedja upp i krage. En bröstficka med dragkedja och tele-
fonficka. Reflex för förhöjd synbarhet. Två framfickor med dragkedja. Invändig 
telefonficka med drag kedja och utgång för hörsnäcka. Elastiskt ärmslut. Elastisk 
i nederkant.  

Material: 100% polyester
Storlek: XS-3XL 
Färg:  -005 svart

Art nr: 124029
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T-SHIRT 239/8012
Klassisk T-shirt. Single Jersey i 100% kammad bomull.  
Dubbel halskant med elastan. Rundstickad inga sömmar.

Material: 100% bomull (varselgul 65% polyester 35% bomull) 
Vikt: 160g/m2 
Storlek:  XS-3XL (varselgul finns även i XXS, 4XL och 5XL, marin och svart 
finns även i 4XL och 5XL) 
Färg: -01 vit, -02 marin, -03 röd, -05 svart, -09 grå, -10 varselgul,  
-123 lime

Art nr: 8012 (kommer löpande att bytas mot 239012)

T-SHIRT L.Ä 138
Klassisk T-shirt med lång ärm. Dubbel halskant med elastan.

Material: 100% bomull (varselgul 65% polyester 35% bomull) 
Vikt: 190g/m2 
Storlek: XS-5XL (grå finns endast XS-3XL) 
Färg: -002 marin, -005 svart, -009 grå, -010 varselgul

Art nr: 138012

T-SHIRT DAM 207
T-shirt dam med 3/4 ärm. Rund hals.

Material: 100% bomull 
Vikt: 160g/m2 
Storlek: XS-XXL 
Färg: -001 vit, -005 svart

Art nr: 207012

FUNKTIONS T-SHIRT 8027  

Funktionstyg som transporterar bort svett från kroppen och dunstar snabbt från 
plagget. 

Material: 100% polyester 
Vikt: 170g/m2

Storlek: XS-3XL 
Färg: -01 vit, -02 marin, -05 svart -09 grå

Art nr: 8027
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T-SHIRT DAM 204
T-shirt dam med kort ärm. Rund hals. Stretch

Material: 95% bomull 5% Elastan 
Vikt: 160g/m2 
Storlek: XS-XXL 
Färg: -001 vit, -002 marin, -003 röd, -005 svart, -009 grå, -123 lime

Art nr: 204119

 

 

T-SHIRT DAM 203
T-shirt dam med kort ärm. Rund hals.

Material: 100% bomull 
Vikt: 160g/m2 ² 
Storlek: XS-XXL 
Färg: -001 vit, -002 marin, -003 röd, -005 svart, -009 grå

Art nr: 203012

 

T-SHIRT DAM 202
T-shirt dam med kort ärm. V-ringad.

Material: 100% bomull 
Vikt: 160g/m2 ² 
Storlek: XS-XXL 
Färg: -001 vit, -002 marin, -003 röd, -005 svart, -009 grå

Art nr: 202012

STRETCH
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PIKÉ 190
Klassisk bomullspiké av hög kvalitet med modern passform.  
Ribbstickad krage och knappslå med knappar. Kort ärm med mudd i ärmslut.

Material: 100% bomull 
Vikt: 200g/m2 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -001 vit, -002 marin, -003 röd, -005 svart, -009 grå, -123 lime

Art nr: 190114

PIKÉ 201
Klassisk piké av hög kvalitet med modern passform.  
Ribbstickad krage och knappslå med knappar. Kort ärm med mudd i ärmslut.

Material: 95% bomull 5% elastan 
Vikt: 200g/m2 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -001 vit, -002 marin, -003 röd, -005 svart, -009 grå

Art nr: 201118

PIKÉ 191
Klassisk piké av hög kvalitet med modern passform.  
Ribbstickad krage och knappslå med knappar. Kort ärm med mudd i ärmslut.

Material: 65% bomull 35% polyester 
Vikt: 200g/m2 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -001 vit, -002 marin, -003 röd, -005 svart, -009 grå

Art nr: 191117

PIKÉ 192
Klassisk piké av hög kvalitet med modern passform.  
Ribbstickad krage och knappslå med knappar. Kort ärm med mudd i ärmslut.

Material: 100% polyester 
Vikt: 200g/m2 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -001 vit, -002 marin, -003 röd, -005 svart,- 009 grå

Art nr: 192027

STRETCH
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PIKÉ 8114
Traditionell piké med ribbstickad krage och muddar. Sprund i sidorna.  
Knappslå med tre knappar.

Material: 100% bomull 
Vikt: 230g/m2

Storlek: XS-3XL. Färg -05 svart finns även i 4XL 
Färg: –02 marin, -05 svart

Art nr: 8114

PIKÉ 8150 
Piké med ribbstickad krage och kontrastpiping. Sprund i sidorna. Knappslå med 
tre knappar.

Material: 100% bomull  
Vikt: 220g/m2

Storlek: XS-3XL 
Färg: –02 marin, – 05 svart

Art nr: 8150

FUNKTIONSPIKÉ 8127  
Funktionstyg som transporterar bort svett från kroppen och dunstar snabbt från 
plagget. Tre knappar och knappslå. Ribbstickad krage.

Material: 100% polyester 
Vikt: 170 g/m2

Storlek: XS-XXL 
Färg: 01 vit,-02 marin, -05 svart, -09 grå

Art nr: 8127
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PIKÉ DAM 187
Klassisk bomullspiké av hög kvalitet med modern passform.  
Ribbstickad krage och knappslå med knappar. Kort ärm med mudd i ärmslut.

Material: 100% bomull  
Vikt: 200g/m2 
Storlek: XS-XXL 
Färg: - 001 vit, -002 marin, -003 röd, -005 svart, -009 grå, -122 cerise, 
-123 lime

Art nr: 187114

PIKÉ DAM 188
Klassisk piké av hög kvalitet med modern passform.  
Ribbstickad krage och knappslå med knappar. Kort ärm med mudd i ärmslut.

Material: 80% bomull 20% polyester 
Vikt: 200g/m2 
Storlek: XS-XXL 
Färg: -001 vit, -002 marin, -003 röd, -005 svart, -009 grå

Art nr: 188117

PIKÉ DAM 189
Klassisk piké av hög kvalitet med modern passform.  
Ribbstickad krage och knappslå med knappar. Kort ärm med mudd i ärmslut.

Material: 95% bomull 5% elastan 
Vikt: 200g/m2 
Storlek: XS-XXL 
Färg: -001 vit, -002 marin, -003 röd, -005 svart, -122 cerise

Art nr: 189118

STRETCH
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SWEATSHIRT ZIP 0102
Sweatshirt med krage och kort dragkedja. Ficka på magen.  
Ribbstickad mudd i nederkant och ärmslut.

Material: 80% bomull 20% polyester 
Vikt:² 320g/m2

Storlek: XS-3XL 
Färg: -02 marin, -03 röd, -05 svart, -06 ash melerad, -09  grå

Art nr: 0102

SWEATSHIRT 4229
Traditionell sweatshirt i flera färger. 

Material: 80% bomull 20% polyester 
Vikt: 300g/m2

Storlek: XS-3XL, Färg -05 finns även i storlek 4XL och 5XL 
Färg: -02 marin, 03- röd,  -05 svart, -06 ash melerad, -09 grå, -07 royalblå

Art nr: 4229

SWEATSHIRT 240
Traditionell Sweatshirt med rund hals. Mudd i nederkant och ärmslut.

Material: 65% polyester 35% bomull 
Vikt: 300g/m2

Storlek: XS-3XL
Färg:-010 varselgul

Art nr: 240003
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SWEATSHIRT 0202
Sweatshirt med krage och hel dragkedja. Ribbstickad krage. Två framfickor.  
Ribbstickad mudd i nederkant och ärmslut.                                                                                                                                        

Material: 80 % bomull 20% polyester 
Vikt: 320g/m2

Storlek: XS-3XL 
Färg: -02 marin,-05 svart                                                                                                                                         

Art nr: 0202

HOOD 0302 
Sweatshirt med huva och hel dragkedja. Snodd i luva. Två framfickor. Ribbstickad 
mudd i nederkant och ärmslut.

Material: 80 % bomull 20% polyester 
Vikt: 320g/m2

Storlek: XS-3XL 
Färg: -02 marin,-05 svart

Art nr: 0302
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SWEATSHIRT 148
Sweatshirt med krage och hel dragkedja. Två sidfickor.  
Mudd i nederkant och ärmslut.

Material: 80% bomull 20% polyester  
Vikt: 300g/m2² 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -002 marin, -005 svart

Art nr: 148003

 

SWEATSHIRT 149
Sweatshirt med kort dragkedja upp i krage.  
Mudd i nederkant och ärmslut.

Material: 80% bomull 20% polyester 
Vikt: 300g/m2² 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -002 marin, -005 svart

Art nr: 149003
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HOODTRÖJA 185
Hoodtröja i herrmodell med hellång dragkedja. Huva. Sidfickor.  
Mudd i ärmslut och nederkant.

Material: 80% bomull 20% Polyester 
Vikt: 300g/m2 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -002 marin, -005 svart

Art nr: 185003

 

HOODTRÖJA DAM 186
Hoodtröja i dammodell med hellång dragkedja. Huva. Sidfickor.  
Mudd i ärmslut och nederkant.

Material: 80% bomull 20% Polyester 
Vikt: 300g/m2 
Storlek: XS-XXL 
Färg: -002 marin, -005 svart

Art nr: 186003
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Stickad Fleece med luva och hel dragkedja med kedjeskydd.  
Två framfickor med dragkedja. Elastiskt band i ärmslut.

Material: 100% polyester 
Vikt: 270g/m2²
Storlek: XS-3XL 
Färg: -06 ash

Art nr: 4460

WINDSTOPPER FLEECE 4140
3-lagers Vindtät fleecejacka med hel dragkedja. Två framfickor samt en bröstficka 
med dragkedja. En innerficka och en telefonficka med dragkedja. Dragsko i 
nederkant. Förstärkt på utsatta partier. Vindtät och vattentät (ej tejpade sömmar) 
med mycket hög andasfunktion.

Material: 100% polyester, 3-lagers microfleece med membran.  
VIkt: 245g/m2

Storlek: XS-3XL 
Färg: -02 marin, -05 svart

Art nr: 4140
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FLEECEJACKA 4642
Fleecejacka med två framfickor och en bröstficka med dragkedja. Dragsko i 
nederkant.

Material: 100% polyester 
Vikt: 260g/m2

Storlek: XS-3XL
Färg -05 svart finns även i storlekarna 4XL och 5XL 
Färg: -02 marin, -05 svart, -09 grå

Art nr: 4642

FUNKTIONSFLEECE  4540
Funktionsfleece. Vindtät med starkt vattenavvisande membran, förstärkt på 
utsatta partier. Två framfickor och två bröstfickor med blixtlås. Blixtlås ända upp i 
kragen. Frontslå och dragsko i nederkant.

Material 100% polyester 
Vikt: 450g/m2

Storlek: XS-3XL
Färg -05 svart finns även i storlekarna XXS och 4XL 
Färg: -02 marin, -05 svart

Art nr: 4540

FLEECEJACKA DAM 1642
Dragkedja upp i kragen med kedjeskydd. Två framfickor med dragkedja.  
Reglerbar dragsko i nederkant. Lätt insvängd modell.

Material: 100% polyester
Vikt: 240g/m2²
Storlek: XS-2XL
Färg: -02 marin-03 röd, -05 svart

Art nr: 1642
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SOFTSHELL 7421
Softshell Jacka med dragkedja. Två framfickor och en bröstficka med dragkedja. 
Telefonficka i bröstfickan. Två rejäla innerfickor.

Material: 3 lagers Softshell 100% polyester  
Vikt: 330g/m2

Storlek: XS-3XL 
Färg: -05 svart

Art nr: 7421

LÄTT SOFTSHELL 260
Extremt lätt Softshell jacka i 4-vägs stretch. Vind och vattentätt  
material med andasfunktion. Hel kedja med kedjeskydd.
Två sidfickor med dragkedja och en bröstficka med dragkedja.  
Innerficka. Mudd i ärmslut.

Material: 3 lagers softshell 94% polyester, 6% elastan
Storlek: XS-3XL
Färg: -005 svart

Art nr: 260021

SOFTSHELL 7621
Softshell jacka med dragkedja. En bröstficka och två framfickor med dragkedja. 
Softshell tyget består av 3 lager som är laminerade. Elastiskt yttertyg med ett 
membran som är starkt vattenavvisande. Innertyg av värmande fleece.

Material: 3 lagers Softshell 100% polyester 
Vikt: 340g/m2

Storlek: S-3XL 
Färg: -05 svart

Art nr: 7621

 

SOFTSHELL
Top Swedes Softshell är speciellt framtagen för att tillfredställa användaren av plagget maximalt.  
Softshell består av tre lager som är laminerade. elastiskt yttertyg med ett membran som är starkt  
vatten- och vindavvisande. Innertyg av värmande fleece.

STRETCH
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SKALBYXA HERR 2420
Vind och vattentät skalbyxa med andasfunktion och tejpade sömmar. Designad 
och utvecklad för att uppnå högsta komfort och funktion. Reglerbar midja med 
spänne. Resår i ryggen. Två framfickor med dragkedja. Två benfickor med 
dragkedja. Förböjda ben för bättre rörelsefrihet. Benslut med dragkedja. Reglerbar 
i nederkant med snodd och kardborre. Klassad för regn enligt EN 343 klass 3. 
Vattenpelare 10 000 mm, andasfunktion 5000g/m2²

Material: 100% polyester
Storlek: S-3XL 

Färg: -05 svart

Art nr: 2420

SKALJACKA HERR 6520
Vind och vattentät skaljacka med andasfunktion och tejpade sömmar.  
Designad och utvecklad för att uppnå högsta komfort och funktion.  
Dold dragkedja som går upp i kragen. Bröstficka med vattentät dragkedja.  
Två framfickor med dragkedja. Två innerfickor med dragkedja.  
Reglerbar dragsko i nederkant. Instoppningsbar och löstagbar huva.  
Huvan är reglerbar för bästa komfort. Reglerbart ärmslut.  
Klassad för regn enligt EN 343 klass 3. Vattenpelare 10 000 mm,  
andasfunktion 5000g/m2.

Material: 100% polyester 
Storlek: S-3XL 
Färg: -02 marin, -03 röd, -05 svart

Art nr: 6520
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SKALBYXA DAM 3620
Vind och vattentät skalbyxa med andasfunktion och tejpade sömmar. Designad 
och utvecklad för att uppnå högsta komfort och funktion. Reglerbar midja med 
spänne. Resår i ryggen. Två framfickor med dragkedja. Två benfickor med 
dragkedja. Förböjda ben för bättre rörelsefrihet. Benslut med dragkedja. Reglerbar 
i nederkant med snodd och kardborre. Klassad för regn enligt EN 343 klass 3. 
Vattenpelare 10 000 mm, andasfunktion 5000g/m2²

Material: 100% polyester 
Storlek: XS-XXL 

Färg: -05 svart

Art nr: 3620

SKALJACKA DAM 3520
Vind och vattentät skaljacka med andasfunktion och tejpade sömmar.  
Designad och utvecklad för att uppnå högsta komfort och funktion.  
Dold dragkedja som går upp i kragen. Bröstficka med vattentät dragkedja.  
Förböjda ärmar för bättre rörelsefrihet. Två framfickor med dragkedja.  
Två innerfickor med dragkedja samt en öppen innerficka.  
Reglerbar dragsko i nederkant. Reglerbar huva för bästa komfort.  
Reglerbart ärmslut. Klassad för regn enligt EN 343 klass 3.  
Vattenpelare 10 000 mm, andasfunktion 5000g/m2.

Material: 100% polyester
Storlek: XS-XL 
Färg: -02 marin, -03 röd, -05 svart

Art nr: 3520
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SKALJACKA HERR 6623 
Allvädersjacka herr med tejpade sömmar. Hel dragkedja med kedjeskydd och 
vindslå. Två framfickor med dragkedja. Invändig napoleonficka. Ok med ventilation 
i rygg. Dragsko i nederkant och reglerbart ärmslut med kardborre. Reglerbar 
löstagbar huva. Vattenpelare 5000mm. Andningsförmåga 3000g/m2.²

Material: 100% polyesterstretch med PU-beläggning, Foder i polyestermesh 
och taft 
Vikt: 180g/m2

Storlek: XS-3XL 

Färg: -05 svart

Art nr: 6623

SKALJACKA DAM 3923
Figursydd allvädersjacka dam med tejpade sömmar. Hel dragkedja med 
kedjeskydd och vindslå. Två framfickor med dragkedja. Invändig napoleonficka. Ok 
med ventilation i rygg. Dragsko i nederkant och reglerbart ärmslut med kardborre. 
Reglerbar löstagbar huva. Vattenpelare 5000mm. Andningsförmåga 3000g/m2²

Material: 100% polyesterstretch med PU-beläggning,  
Foder i polyestermesh och taft 
Vikt: 180g/m2

Storlek: XS-XL 

Färg: -05 svart

Art nr: 3923

SKALBYXA UNISEX 1623 
Allvädersbyxa med tejpade sömmar. Resår i linning med dragsko. Två framfickor 
och en bakficka med dragkedja. Reglerbart benslut med dragkedja och kardborre. 
Vattenpelare 5000mm.Andningsförmåga 3000g/m2.²

Material: 100% polyesterstretch med PU-beläggning. Foder i polyestermesh 
och taft.   
Vikt: 180g/m2                  
Storlek: XS-3XL 
Färg: -05 svart

Art nr: 1623

STRETCH

STRETCH

STRETCH
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SKALJACKA UNISEX 174
Vind och vattentät jacka med tejpade sömmar. God andningsförmåga. 
Hel dragkedja som går ända upp i krage med kedjeskydd.  
Slå över dragkedja med kardborreknäppning.Två framfickor med dragkedja.  
En innerficka. Justerbar huva. Reglerbart ärmslut. Dragsko i nederkant.  
EN 343 klass 3,3. Vattenpelare 8000 mm, andasfunktion 4000g/m2

Material: 100% polyamid 
Vikt: 150g/m2² 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -005 svart

Art nr: 174021

 

SKALBYXA HERR 175
Vind och vattentät byxa med tejpade sömmar. God andningsförmåga. 
Resår och dragsko i midjan. Två sidfickor. En benficka med lock  
och kardborreknäppning. Justerbart benslut med kardborre.  
EN 343 klass 3,3. Vattenpelare 8000 mm, andasfunktion 4000g/m2

Material: 100% polyamid 
Vikt: 150g/m2 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -005 svart

Art nr: 175021

 

SKALBYXA DAM 176
Vind och vattentät byxa med tejpade sömmar. God andningsförmåga. 
Resår och dragsko i midjan. Två sidfickor. En benficka med lock  
och kardborreknäppning. Justerbart benslut med kardborre.  
EN 343 klass 3,3. Vattenpelare 8000 mm, andasfunktion 4000g/m2

Material: 100% polyamid 
Vikt: 150g/m2 
Storlek: XS-XXL 
Färg: -005 svart

Art nr: 176021
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REGNSTÄLL 9496
Komplett regnställ med tejpade sömmar. Jacka med dold huva i krage. Reglerbart 
ärmslut med kardborre och justerbar i nederkant. Två framfickor med lock och 
dragkedja. Innerficka med dragkedja och telefonficka. Byxa med framfickor med 
kardborreknäppning. Bakficka med lock och benficka med lock 
och kardborreknäppning. Reglerbart benslut.
Vattenpelare 5000mm. Andningsförmåga 3000g/m2.

Material: 100% polyester med PU beläggning  
VIkt: 100g/m2

Storlek: XS-3XL 

Färg: -02 marin

Art nr: 9496
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VINTERJACKA 5420
Vindtät och vattentät jacka med tejpade sömmar och god andningsförmåga. 
Fodrad med quilt. Två framfickor med lock samt två framfickor med dragkedja. Två 
bröstfickor, en med lock och en med dragkedja och telefonficka. Uttagbar id-korts 
ficka. Kart ficka. Två innerfickor med dragkedja. Löstagbar fodrad huva. Ärmficka 
med dragkedja. Reglerbart ärmslut. Reglerbar i nederkant. Mudd med tumgrepp. 
EN 343 Klass 3. Vattenpelare 10 000 mm, andasfunktion 5000g/m2².

Material: 100% polyester vattentät med tejpade sömmar
Storlek: XS-3XL 
Färg: -05 svart

Art nr: 5420

VINTERJACKA 3 I 1  5520
Vindtät och vattentät jacka med tejpade sömmar och god andningsförmåga. Ytter-
jackan har 2 framfickor med dragkedja. 2 innerfickor med dragkedja. Reglerbart 
ärmslut med kardborre och reglerbar nederkant med dragsko. Löstagbar huva. 
Fodret kan bäras separat som en jacka. Fodret har 2 framfickor samt 2 innerfickor 
med dragkedja. Ytterjackan kan bäras som skaljacka utan foder. Ytterjackan är 
klassad enligt EN 343 klass 3. Vattenpelare 10 000 mm, andasfunktion 5000g/m2. 

Material Ytterjacka: 100% polyester vattentät med tejpade sömmar
Material Foder: Quilt med dunkänsla 
Storlek: XS-3XL 

Färg: -05 svart

Art nr: 5520

PARKAS 6020
Vindtät och vattentät parkas med tejpade sömmar och god andningsförmåga. 
Fodrad med quilt. Två framfickor med lock samt två framfickor med dragkedja. Två 
bröstfickor, en med lock och en med dragkedja och telefonficka. Uttagbar id-korts 
ficka. Kart ficka. Två innerfickor med dragkedja. Löstagbar fodrad huva. Ärmficka 
med dragkedja. Reglerbart ärmslut. Dragsko i midja. Reglerbar i nederkant. 
Mudd med tumgrepp. EN 343 Klass 3. Vattenpelare 10 000 mm, andasfunktion 
5000g/m.

Material: 100% polyester vattentät med tejpade sömmar 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -05 svart

Art nr: 6020

Löstagbart foder som  
kan bäras separat

EN 342

EN 342
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VINTERBYXA 3720
Quiltfodrad vinterbyxa som är vind och vattentät med tejpade sömmar. Byxan har 
löstagbara hängslen och kan därför användas både som midjebyxa och hängsle-
byxa. Två framfickor med vattentäta dragkedjor. En ficka på låret med dragkedja. 
Förböjda knän för bättre rörelsefrihet. Dragkedja i benslut. Reglerbart benslut. EN 
343 klass 3. Vattenpelare 10 000 mm, andasfunktion 5000g/m2²

Material: 100% polyester vattentät med tejpade sömmar
Storlek: XS-3XL 
Färg: -05 svart

Art nr: 3720

Löstagbara hängslen

EN 342
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JACKA 5026
Pilotjacka fodrad med pilé i kroppen och quiltfodrade ärmar. Två bröstfickor med 
blixtlås och två framfickor. Två innerfickor en med telefonficka. Ärmficka med 
blixtlås och pennfack. Mudd i ärm och midja.

Material: 50% polyester 50% bomull. Smuts och vattenavvisande. 
VIkt: Yttertyg 250g/m2, foder 300g/m2

Storlek: XS-3XL Färg -02 marin och -05 svart finns även i storlek 4XL 
Färg: -01 vit, -02 marin, -03 röd, -05 svart, -09 grå

Art nr: 5026

VINTERJACKA 5926
Vinterjacka dubbelfodrad med pilé/fleece i kroppen och qulitfodrade ärmar. Två 
bröstfickor och två framfickor med dragkedja. Två innerfickor en med telefonficka. 
Reflexpiping. Telefonficka i ena bröstfickan. Utdragbar ID-korts ficka. Dragsko i 
nederkant. Förlängd rygg. Mudd i ärmslut.

Material: 50% bomull 50% polyester, smuts och vattenavvisande. 
Vikt: Yttertyg 250 g/m2, foder 600 g/m2

Storlek: Marin XXS-3XL, Svart XS-XXL 
Färg: -02 marin, -05 svart

Art nr: 5926

VINTERJACKA 5126
Vinterjacka med mudd i ärmslut och nederkant. Fodrad med qulit och pile på 
insidan av kragen. Utsatta partier förstärkta med pansarnylon. Två framfickor och 
2 bröstfickor med dragkedja. En ärmficka med dragkedja och plast för pennor. 
En innerficka och en telefonficka. Reflexpiping för förhöjd synbarhet. Uttagbar 
id-korts ficka. 

Material: 100% polyester. Smuts och vattenavvisande 
Vikt: Yttertyg 270g/m2, foder 140g/m2

Storlek:S-3XL. Färg -05 svart finns även i storlek XS 
Färg: -02 marin, -05 svart

Art nr: 5126
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PARKAS 6226
Parkas fodrad med pilé i kroppen och quilt fodrade ärmar. Två framfickor med lock 
och dragkedja. Två bröstfickor med dold dragkedja. Ficka med dragkedja under 
vindslå. Två innerfickor en med telefonficka. Löstagbar fodrad huva. 

Material: 50% polyester 50% bomull. Smuts- och vattenavvisande. 
Vikt: Yttertyg 250g/m2, foder 300g/m2

Storlek: S-XXL 
Färg: -02 marin, -05 svart

Art nr: 6226

VINTERBYXA 4026 
Quiltfodrad byxa med två framfickor. Två bakfickor med lock och tryckknappar. 
Tumstocksficka och benficka med telefonficka. Invändiga knäfickor. Resår och 
hällor i midjan. Dragkedja i ben. Byxbenens nederkant är reglerbar.

Material 50% bumull 50% polyester, smuts- och vattenavvisande. 
Vikt: Yttertyg 300g/m2, foder 140g/m2

Storlek: XXS-3XL 
Färg:  -02 marin, -05 svart

Art nr: 4026

JACKA 167 
Jacka 3 i 1. Vind och vattentät med tejpade sömmar. Innerjackan är avtagbar  
i microfleece. Går bra att använda var och en för sig eller tillsammans.  
Avtagbar huva. Reflexdetaljer för bättre synbarhet. Reglerbart ärmslut.  
Två bröstfickor med dragkedja, två sid fickor med lock och dragkedja  
på jackans nedre del. Innerficka. Dragsko i midja och nederkant.  
Vattenpelare 10000 mm, andasfunktion 5000g/m2

Material: 100% nylon 
Vikt: 200g/m2 
Storlek: XS-3XL
Färg: -002 marin, -003 röd, -005 svart,

Art nr: 167020
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FIBERPÄLSTRÖJA 7030 

Piletröja vändbar med delbar dragkedja. Förlängd rygg. Tumgrepp.

Material: 100% polyester 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -02 marin

Art nr: 7030

FIBERPÄLSSOCKA 7530
Material: 100% polyester
Storlek: 36-47
Färg: -02 marin

Art nr: 7530

FIBERPÄLSBYXA 7130 
Fiberpälsbyxa marin.

Material: 100% polyester 
Storlek: S-XXL 
Färg: -02 marin

Art nr: 7130

SOFTSHELL 3 I 1
Softshell jacka med löstagbart Softshell foder som kan användas separat. 
Två framfickor och en bröstficka med dragkedja. En ärmficka med drag-
kedja. Löstagbar huva. Innerficka med dragkedja. Dragsko i nederkant.

Material: 3 lagers Softshell 100% polyester 
Storlek: XS-4XL
Färg: -05 svart
Art nr: 7321
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TRÖJA 0505 LAGER 1
Undertröja utan sömmar. Mycket elastiskt vilket ger perfekt passform. Materialet 
har en mycket god andasfunktion och transporterar bort fukt från kroppen. Detta 
ger dig en behaglig känsla under hela dagen.

Material: 92% polyamid, 8 % spandex
Vikt: 150g/m2

Storlek: XS/S, M/L, XL/XXL 
Färg: -05 svart

Art nr: 0505

BYXA 0605 LAGER 1
Långkalsong utan sömmar. Mycket elastiskt vilket ger perfekt passform.  
Materialet har en mycket god andasfunktion och transporterar bort fukt 
från kroppen. Detta ger dig en behaglig känsla under hela dagen.

Material: 92% polyamid, 8 % spandex
Vikt: 150g/m2

Storlek: XS/S, M/L, XL/XXL
Färg:  -05 svart

Art nr: 0605
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TRÖJA DAM 0705 LAGER 1
Undertröja utan sömmar. Mycket elastiskt vilket ger perfekt passform.  
Materialet har en mycket god andasfunktion och transporterar bort fukt från  
kroppen. Detta ger dig en behaglig känsla under hela dagen.

Material: 77% polyamid, 15% polyester, 8 % spandex
Vikt: 150g/m2

Storlek: XS/S, M/L, XL/XXL
Färg: -05 svart

Art nr: 0705

BYXA DAM 0805 LAGER 1
Långkalsong utan sömmar. Mycket elastiskt vilket ger perfekt passform.  
Materialet har en mycket god andasfunktion och transporterar bort fukt från  
kroppen. Detta ger dig en behaglig känsla under hela dagen.

Material: 77% polyamid, 15% polyester, 8 % spandex
Vikt: 150g/m2

Storlek: XS/S, M/L, XL/XXL
Färg:  -05 svart

Art nr: 0805
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UNDERSTÄLL 9935 LAGER 1
Tröja och byxa. Tröjan med rund hals och förlängd rygg. 

Material: 100% polyester
Vikt: 160g/m2

Storlek: XS-3XL
Färg: -05 svart

Art nr: 9935

UNDERSTÄLL 9835 LAGER 1 
Tröja och byxa. Tröjan med krage och dragkedja samt förlängd rygg. 

Material: 100% polyester 
Vikt: 160g/m2

Sorlek: XS-3XL 
Färg:  -05 svart

Art: 9835

UNDERSTÄLL DAM 232
Tröja och byxa. Tröja med rundhals. Mudd i ärm och benslut.

Material: 100% polyester 
Vikt: 160g/m2

Storlek: XS-3XL 
Färg: -005 svart

Art nr: 232035
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UNDERSTÄLL 9236, LAGER 2
Tröja och byxa. Tröjan med krage och dragkedja samt förlängd rygg. 

Material: 100% polyester
Vikt: 210g/m2

Storlek: XS-3XL
Färg: -05 svart 

Art nr: 9236

UNDERSTÄLL MICROFLEECE 
9844
Understället håller dig varm, Dry-plus systemet garanterar bästa möjliga bort-
forsling av fukt för att hålla dig varm. Utmärkt passform för högst möjliga komfort. 
Polo med dragkedja upp i kragen. Byxa med dragsko i midjan.

Material: 100% polyester 
VIkt: 170g/m2

Storlek: XS-XXL 
Färg: -05 svart

Art nr: 9844
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Grounded ullfrotté görs av finaste merinoull blandat 
med syntetiska fibrer för att öka materialets styrka. 
Designat för både arbete och fritid. Plagget uppfyller 
alla de krav på skydd, komfort och styrka som ställs 
på ett modernt funktionsplagg. Stor vikt har lagts vid 
passform och bekvämlighet. Understället ska användas 
närmast kroppen och isolerar och skapar en balans 
mellan värme och kyla. Fukt transporteras bort men 
värmen stannar kvar. Även i fuktigt tillstånd håller 
materialet värmen kvar och förhindrar nedkylning.

TRÖJA RUND HALS 9637
Material: 60% ull, 20% polyester, 20% nylon 
Vikt: 280g/m2

Storlek: XS-3XL 
Färg:  -02 marin

Art nr: 9637

TRÖJA ZIP 9737
Material: 60% ull, 20% polyester, 20% 
nylon 
Vikt: 280g/m2

Storlek: XXS-3XL 
Färg: -02 marin

Art nr: 9737

BYXA 7637
Material: 60% ull, 20% polyester,  
20% nylon
VIkt: 280g/m2

Storlek: XXS-3XL 
Färg:  -02 marin

Art nr: 7637

Grounded
Underställ i finaste merinoull 
- håller värmen och transporterar bort fukt
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RPILOTMÖSSA    M302
Piléfodrad pilotmössa i läder. Justerbart hakband med 
knäppe. Justerbart band baktill. 

Material: 100 % läder, pilé 100 % akryl 
Storlek: 58-62 
Färg: -05 svart 

Art nr: M302

SKOTERMÖSSA M202
Pälskantad skotermössa med quilt foder. Justerbart 
hakband med knäppe och uppvikbara öronlappar. 

Material: 100 % nylon, päls 100 % akryl 
Storlek: 58-62 
Färg: -05 svart

Art nr: M202

STICKAD MÖSSA 
M105
Ribbstickad mössa i 100 % akryl. One size. 

Material: 100 % akryl 
Storlek: One size 
Färg: -02 marin, -05 svart

Art nr: M105

STICKAD MÖSSA 
M100
Ribbstickad mössa i 100 % akryl. Fleecefodrad. One 
size

Material: 100 % akryl 
Storlek: One size 
Färg: -10 gul, -20 orange

Art nr: M100

SKOTERMÖSSA - 
VARSEL M302
Pilékantad skotermössa i varsel. Justerbart hakband 
med knäppe och uppvikbara öronlappar. Quiltfodrad. 

Material: 100% polyester, foder quilt/pilé 
Storlek: 58-62 
Färg: -12 gul, -22 orange

Art nr: M302

LÄDERBÄLTE SL60
Kraftigt svart läderbälte i one size.

Material: Läder
Storlek: One size 
Färg: -05 svart

Art nr: SL60-05 

REM SR70 
Svart rem i one size.

Storlek: One size
Material: 100% polyamid 
Färg: -05 svart

Art nr: SR70

KNÄSKYDD KP16
Följsamt knäskydd av 100% polyeten.

Tjocklek: 16 mm

Art nr: KP-16

STRETCHBÄLTE 
8000
Stretchbälte med metallfritt gummibelagt spänne för att 
undvika repor. Justerbar längd.

Material: 90% polyester 10% elastan 
Storlek: One size 
Färg: -005 svart

Art nr: ST8000
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4-VÄG STRETCH I GREN

FÖRBÖJDA  
KNÄN

4-VÄG  
STRETCH

4-VÄG STRETCH I STUSS

VARSELBYXA STRETCH
4-vägs stretch på utvalda paneler, övrigt tyg mekanisk stretch.

STRETCH

STRETCH
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VARSELBYXA STRETCH
4-vägs stretch på utvalda paneler, övrigt tyg mekanisk stretch.

MIDJEBYXA 2515 KLASS 1
Hantverksbyxa med förböjda ben och knäfickor av CORDURA®. Knäskydden 
kan placeras i två nivåer. Två framfickor och två bakfickor med bälg 
förstärkta med CORDURA®. Löst hängande spikfickor förstärkta med 
CORDURA®. Vänster hängficka med extra ficka. Höger hängficka med 
3 mindre extrafickor och dold id-korts som går att fälla ner. Reglerbar 
hammarhank. Framflyttad tumstocksficka som är släppt nertill för bättre 
komfort. Tumstocksfickan är utrustad med två knivhållare, hälla och pen-
nfack. Benficka med dold dragkedja, pennfack och telefonficka. D-ring. EN 
ISO 20471 klass 1

Material: 100 % bomull 
Vikt:² 380g/m2

Storlek: C44-C62, C146-C156, D92-D120 
Färg: -21 marin/gul, -51 svart/gul

Art nr: 2515

MIDJEBYXA 2070 KLASS 1
Varselbyxa med två insydda framfickor. Två förstärkta bakfickor med lock 
och dolda tryckknappar. Två benfickor med dold dragkedja. Den högra är 
utrustad med stor extraficka, telefonficka och pennfack.  
EN ISO 20471 klass 1

Material: 65% polyester 35% bomull
Vikt:² 260g/m2

Storlek: C46-C62, C146-C156, D96-D120 
Färg: -21 marin/gul, -51 svart/gul

Art nr: 2070

MIDJEBYXA 2171 KLASS 1
Hantverksbyxa med förböjda ben och knäfickor av CORDURA®. Knäskydden 
stoppas i inifrån och kan placeras i två nivåer. Två framfickor med bälg 
förstärkta med CODURA®. Två bakfickor med lock och dold knäppning. Löst 
hängande spikfickor förstärkta med CORDURA®. Båda är försedda med tre 
mindre extrafickor. Höger hängficka har en dold id-korts som går att fälla 
ner. Hammarhank. Framflyttad tumstocksficka som är släppt nertill för 
bättre komfort. Tumstocksfickan är utrustad med två knivhållare, hälla och 
pennfack. Benficka med dold dragkedja, pennfack och telefonficka. D-ring. 
EN ISO 20471 klass 1. 

Material: 65% polyester 35% bomull 
Vikt: 300g/m2²
Storlek: C46-C62, C146-C156, D92-D120 
Färg: -21 marin/gul, -51 svart/gul

Art nr: 2171

STRETCHBYXA VARSEL 220
Service byxa med modern passform i stretch med förböjda knän. Två bakfickor. 
Två framfickor en med extraficka. Två benfickor med bälg och dragkedja med 
plats för kniv och pennor. Den högra benfickan är utrustad med stor extraficka 
samt telefonficka. D-ring. Benen kan förlängas 5 cm. Stretchpaneler placerade på 
utvalda ställen för bästa rörelsefrihet. Stretchpartier av nylon/spandex på stuss, 
gren och knän. Övrigt tyg i mekanisk stretch. EN ISO 20471 klass 1

Material: 65% polyester 35% bomull mekanisk stretch.  
Stretchpartier 94% nylon 6% spandex. 
Vikt: 180g/m2 
Storlek: C44-C64, D88-D120 
Färg: -051 svart/gul

Art nr: 220172

STRETCH
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4-VÄG STRETCH I GREN

FÖRBÖJDA KNÄN
4-VÄG STRETCH

VARSELBYXA STRETCH
Hantverksbyxa i modern passform med 4- vägs stretchpaneler av CORDURA® med Coolmax® 

4-VÄG STRETCH I STUSS

STRETCHBYXA VARSEL 236
Hantverksbyxa i modern passform med stretchpaneler av CORDURA® med Coolmax®  Coolmax® är 
en högteknologisk fiber som transporterar bort fukt och ger en behaglig komfort. Stretchpaneler i 
4-vägs stretch på noga utvalda ställen för maximal komfort och rörelsefrihet. Panelerna är plac-
erade i gren, lår, över stuss, framsida knä och baksida knä.Byxan har förböjda ben och knäfickor av 
Cordurastretch. Knäskydden kan placeras i två nivåer. Två framfickor. Två förstärkta bakfickor med 
bälg. Löst hängande spikfickor förstärkta med CORDURA. Hängfickorna är utrustade med tre extra 
fack och verktygshällor. Id-korts ficka. Reglerbar hammarhank. Framflyttad tumstocksficka som 
är släppt nertill för bättre komfort. Tumstocksfickan är utrustad med två knivhållare, knivhälla och 
pennficka. En benficka med dragkedja. En benficka med lock och telefonficka. D-ring.  
EN ISO 50471 klass 2

Material: 60% polyester 40% bomull
Stretchpartier CORDURA®: 59% polyamid 31% polyester 10% lycra
Vikt: 300g/m2 , Stretchpartier 210g/m2  
Storlek: C44-C62, D88-D120, C146-C156
Färg: 015 gul/svart, -025 orange/svart

Art nr: 236016

STRETCH
STRETCH
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MIDJEBYXA 2516  
Hantverksbyxa med förböjda ben och knäfickor av CORDURA®. Knäskydden 
kan placeras i två nivåer. Två framfickor och två bakfickor med bälg förstärkta 
med CORDURA®. Löst hängande spikfickor förstärkta med CORDURA®. Vänster 
hängficka med extra ficka. Höger hängficka med tre mindre extrafickor och dold 
id-korts som går att fälla ner. Reglerbar hammarhank. Framflyttad tumstocks-
ficka som är släppt nertill för bättre komfort. Tumstocksfickan är utrustad med 
två knivhållare, hälla och pennfack. Benficka med dold dragkedja, pennfack och 
telefonficka. D-ring. EN ISO 20471 klass 2

Material: 60% polyester 40% bomull ² 
Vikt: 300g/m2

Storlek: C44-C62, C146-C156, D92-D120 
Färg: -12 gul/marin, -22 orange/marin

Art nr: 2516

MIDJEBYXA 2616
Varselbyxa med två insydda framfickor. Två förstärkta bakfickor med lock och 
dolda tryckknappar. Två benfickor med dold dragkedja. Den högra är utrustad med 
stor extraficka, telefonficka och pennfack. EN 471 klass 2.

Material: 60% polyester 40% bomull 300g/m2² 
Vikt: 300g/m2

Storlek: C46-C62, C146-C156, D96-D120 
Färg: -12 gul/marin, -22 orange /marin

Art nr: 2616

SHORTS 195
Hantverksshorts varsel. Två förstärkta framfickor. Två förstärkta bakfickor. Två 
Löst hängande förstärkta spikfickor. Vänster hängficka med extra ficka.Höger 
hängficka med tre mindre extrafickor och verktygshällor och dold id-korts ficka 
som går att fälla ner. Reglerbar hammarhank. D-ring. tumstocksficka som är 
släppt nertill för bättre komfort. Tumstocksfickan är utrustad med två knivhållare, 
hälla och pennfack. Benficka med lock, pennfack och telefonficka. EN ISO 20471 
klass 2.

Material: 60% polyester 40% bomull 
Vikt: 300g/m2 
Storlek: C44-C62, Färg gul -010 finns även i C64 
Färg: -010 gul, -020 orange

Art nr: 195016

VARSELBYXA STRETCH
Hantverksbyxa i modern passform med 4- vägs stretchpaneler av CORDURA® med Coolmax® 

PIRATBYXA 218
Piratbyxa med knäfickor av CORDURA. Knäskydden kan placeras i två nivåer. Två 
löst hängande förstärkta hantverksfickor. Vänster hängficka försedd med extra 
ficka. Höger hängficka försedd med tre mindre extra fickor och verktygshällor 
samt dold ID korts ficka som går att fälla ner.   
Två fasta förstärkta framfickor med bälg. Två förstärkta bakfickor bälg.  
Hammarhank. Framflyttad tumstocksficka för bättre komfort.  
Tumstocksfickan är utrustad med knivhållare, knivknapp, hälla och pennficka. 
Benficka med telefonficka och extra fack. D-ring.  
EN ISO 20471 klass 2.

Material: 60% polyester 40% bomull 
Vikt: 300 g/m2 
Storlek: C44-C62 
Färg: -012 gul/marin, -022 orange/marin

Art nr: 218016
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T-SHIRT 168
Varsel T-shirt med rundhals. Reflex med stretch. Kort ärm.  
EN ISO 20471 klass 2 XS-S och klass 3 M-3XL.

Material: 50% bomull 50% polyester 
Vikt: 175g/m2 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -010 gul, -020 orange

Art nr: 168005 

T-SHIRT VARSEL 1424
Funktions T-shirt Varsel av materialet coolplus, vilket är ett funktionstyg med 
enastående egenskaper att transportera bort fukt och hålla kroppen torr. Svetten 
dunstar snabbt från plagget. EN ISO 20471 

Material: 100% polyester 
Vikt: 195g/m2

Storlek: XS-M klass 2, L-3XL klass 3 
Färg: -12 gul, -22 orange

Art nr: 1424

VARSEL T-SHIRT 224
Funktions T-shirt i varsel. Funktionstyg som transporterar bort svett från kroppen 
och dunstar snabbt från plagget. EN ISO 20471 

Material: 100 % polyester  
Vikt: 170g/m2 
Storlek: XS-M klass 2, L-3XL klass 3, färg -010 finns även i 4XL  
Färg: -010 gul, -020 orange

Art nr: 224027

PIKÉ 226
Funktionspikè Varsel. Funktionstyg som transporterar bort svett från kroppen och 
dunstar snabbt från plagget. Tre knappar och knappslå. Ribbstickad krage. EN ISO 
20471  

Material: 100% polyester 
Vikt: 170g/m2

Storlek: S-M klass 2, L-3XL klass 3 
Färg: -10 gul, -20 orange

Art nr: 226027
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SWEATSHIRT VARSEL 1929 
Sweatshirt med mudd i nederkant och ärmslut. EN  ISO 20471 klass 3

Material: 65% polyester 35% bomull 
Vikt: 300 g/m2

Storlek: XS-3XL 
Färg: -12 gul, -22 orange

Art nr: 1929

SWEATSHIRT 169
Sweatshirt med rund hals. Reflex med stretch. Mudd i nederkant och ärmslut. 
EN ISO 20471 klass 2 XS-S, Klass 3 M-3XL.

Material: 50% bomull 50% polyester 
Vikt: 300 g/m2 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -010 gul, -020 orange

Art nr: 169006

T-SHIRT L.Ä 259
Långärmad varsel T-shirt med rund hals. Mudd i ärmslut. Reflex med stretch EN 
ISO 20471 klass 2 XS-S och klass 3 M-4XL

Material: 50% bomull 50% polyester 
Vikt: 190g/m2 
Storlek: XS-4XL 
Färg: 010- gul

Art nr: 259005

SWEATSHIRT 170
Sweatshirt med krage och hel dragkedja. Två framfickor med dragkedja.  
En bröstficka med dragkedja.Reflex med stretch. Mudd i nederkant och ärmslut. 
EN ISO 20471 klass 2 XS-S, Klass 3 M-3XL.

Material: 50% bomull 50% polyester 
Vikt: 300 g/m2 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -010 gul, -020 orange

Art nr: 170006
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SWEATSHIRT VARSEL 132
Sweatshirt med rund hals. Mudd i nederkant och ärmslut. 
Två framfickor med dragkedja. EN ISO 20471.

Material: 100% polyester 
Vikt: 240g/m2² 
Storlek: XS-3XL 

Färg: -015 gul/svart, -025 orange/svart

Art nr: 132029 

HOOD VARSEL 133
Hoodtröja med mudd i nederkant och ärmslut. Hel dragkedja upp i krage. Två 
framfickor med dragkedja. EN ISO 20471.

Material: 100% polyester 
Vikt: 310g/m2² 
Storlek: XS-3XL 

Färg: -015 gul/svart, -025 orange/svart

Art nr: 133029 

SWEATSHIRT VARSEL 4228
Sweatshirt med mudd i nederkant och ärmslut. EN ISO 20471 klass 3

Material: 100% polyester 
Vikt: 240g/m2

Storlek: XS-3XL 
Färg: -10 gul, -20 orange

Art nr: 4228
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SWEATSHIRT VARSEL 136 
Sweatshirt varsel med krage. En bröstficka med dragkedja.  
Dragkedja i halsen. Mudd i nederkant och ärmslut. EN ISO 20471 klass 3

Material: 100% polyester 
Vikt: 240g/m2

Storlek: XS-3XL 
Färg: - 012 gul/marin, -022 orange marin

Art nr: 136029

HOOD VARSEL 4429
Hoodtröja med mudd i nederkant och ärmslut. Hel dragkedja och två 
sidofickor. EN ISO 20471 klass 3.

Material: 100 % polyester 
Vikt: 240g/m2

Storlek: XS-3XL 
Färg: -10 gul, -20 orange

Art nr: 4429

SWEATSHIRT VARSEL 1529
Sweatshirt med hel dragkedja upp i krage. En bröstficka med dragkedja 
och knäppanordning för id-korts ficka. Två framfickor med dragkedja. 
Ribbstickad krage. Mudd i midja och ärmslut. EN ISO 20471 klass 3                                                                                                                                      

Material: 100% polyester       
Vikt: 240g/m2                                                                                                                      
Storlek: XS-3XL        
Färg: -12 gul/marin, -22 orange/marin                                                                                                                                  

Art nr: 1529

HOOD VARSEL 1729
Hood  med hel dragkedja upp i krage. En bröstficka 
med dragkedja och knäppanordning för id-korts 
ficka. Två framfickor med dragkedja. Ribbstickad krage.  
Mudd i midja och ärmslut. EN ISO 20471 klass 3                                                                                                                                        

Material: 100% polyester           
Vikt: 240g/m2                                                                                                                 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -12 gul/marin, -22 orange/marin

Art nr: 1729
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SOFTSHELL VARSEL 7721
Softshell med heldragkedja och kedjeskydd. En bröstficka/telefonficka med drag-
kedja. Två framfickor med dragkedja. Elastiskt ärmslut med tumgrepp. Elastisk i 
nederkant. EN ISO 20471 klass 3

Material: 100% polyester 
Vikt: 250 g/m2

Storlek: XS-3XL 
Färg:-10 gul, -20 orange

Art nr: 7721

SOFTSHELL 7621
Softshelljacka med hel dragkedja och kedjeskydd. En bröstficka och två 
framfickor med dragkedja. Softshelltyget består av 3 lager som är laminerade. 
Elastiskt yttertyg med ett membran som är vindtätt och starkt vattenavisande. 
Innertyg av värmande fleece.EN ISO 20471 klass 3.

Material: 3 lagers Softshell 100% polyester
Vikt: 340g/m2²
Storlek: S-3XL
Färg: 10- gul, -20 orange

Art nr: 7621

LÄTT SMIDIG SOFTSHELL



55

V
A

R
S

E
L

K
L

Ä
D

E
R

JACKA 3816  
Varselmidjejacka Två bröstfickor och två framfickor med dragkedja. Telefonficka 
i ena bröstfickan. Utdragbar ID-korts ficka. Dragsko i nederkant. Justerbart 
ärmslut. CORDURA®-förstärkt på utsatta ställen. EN ISO 20471 klass 3

Material: 60% polyester 40% bomull 300g/m2

Vikt: 300g/m2 ²
Storlek: XS-3XL 
Färg: -12 gul/marin, -22 orange/marin

Art nr: 3816

VINDTÄT FLEECEJACKA 264
Funktionsfleece med vind och starkt vattenavvisande membran. Två framfickor 
och en bröstficka med dragkedja. En stor innerficka. Blixtlås ända upp i kragen. 
Dragsko i nederkant. Elastiskt ärmslut. EN ISO 20471.

Material: 100% polyester 
Vikt: 300g/m2 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -12 gul, -22 orange

Art nr: 264043

FLEECE 4840
Funktionsfleece varsel. Vindtät med starkt vattenavvisande membran. Två 
framfickor och en bröstficka med blixtlås. Blixtlås ända upp i kragen. Dragsko i 
nederkant. EN ISO 20471 klass 3.

Material: 100% polyester 
Vikt: 300g/m2

Storlek: S-XXL 
Färg: -10 gul, -20 orange

Art nr: 4840

FLEECE 4642
Fleecejacka varsel med en bröstficka och två framfickor med dragkedja. Dragsko i 
nederkant. EN ISO 20471 klass 3.

Material: 100 % polyester 
Vikt: 260g/m2

Storlek: S-3XL 
Färg: -10 gul

Art nr: 4642
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SKALJACKA VARSEL 5217
Skaljacka vind och vattentät med tejpade sömmar.
God andningsförmåga. Två bröstfickor och två framfickor med dragkedja. 
Utdragbar ID-korts ficka. Två innerfickor en med telefonficka. Löstagbar huva med 
reglerbar snodd. Reglerbart ärmslut. EN ISO 20471 klass 3. EN 343 3/3

Material: 100% polyester 
Vikt: 250g/m2

Storlek: XS-4XL 
Färg: -12 gul, -22 orange

Art nr: 5217

SKALBYXA VARSEL 2917
Skalbyxa vind och vattentät med tejpade sömmar. God andningsförmåga. Två 
framfickor med dragkedja. Dragkedja från knä till benslut. Reglerbart benslut med 
kardborre. EN ISO 20471 klass 2, EN 343 3/3 klass 3. 

Material: 100% polyester.
Vikt: 250g/m2 
Storlek: XS-XXL 
Färg: -12 gul, -22 orange

Art nr: 2917

 

VARSELJACKA 130
Skaljacka vind och vattentät .God andasfunktion och tejpade sömmar. Designad 
och utvecklad för att uppnå högsta komfort. Yttertyg med stretch. Dragkedja som 
går hela vägen upp i kragen. Två bröst fickor med lock den högra försedd med 
ID-korts ficka. Två bröstfickor med vattentät dragkedja. Stor kartficka innanför 
slå. Två framfickor. Två innerfickor med dragkedja. Mudd i ärmslut med tumgrepp. 
Reglerbart ärmslut med kardborre. Dragsko i nederkant. Avtagbar reglerbar huva. 
EN 343 klass 3. EN ISO 20471.

Material: 100% polyester 
Vikt: 150 g/m2

Storlek: XS-S klass 2, M-3XL klass 3 
Färg:  -012 gul/marin, -022 orange/marin,  -015 gul/svart

Art nr: 130020

STRETCH
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SKALJACKA VARSEL
 Vind och vattentät skaljacka i 3-lagersmaterial med andasfunktion och tejpade 
sömmar.  Designad och utvecklad för att uppnå högsta komfort och funktion.  
Vattentät dragkedja som går hela vägen upp i kragen med kedjeskydd. Vindskydd 
under dragkedjan.  En bröstficka med vattentät dragkedja och knäppanord-
ning för id-korts ficka. Två framfickor med vattentäta dragkedjor. Reglerbar 
dragsko i nederkant. Reglerbart ärmslut. Reglerbar avtagbar huva. Vattenpelare 
>10 000mm, andasfunktion 5000g/m2². EN ISO 20471

Material:  100% polyester                                                                                                                           
Storlek: XS-3XL               
Färg: -12 gul/marin, -22 Orange                                                                                                                          

Art nr: 6718

SKALBYXA VARSEL
Vind och vattentät skalbyxa i 3-lagersmaterial med andasfunktion och tejpade 
sömmar.  Designad och utvecklad för att uppnå högsta komfort och funktion.  
Linning med förhöjd rygg och resår för bästa passform.  Bälteshällor. Knapp i 
midjan samt dragkedja i gylf. Två öppningar fram med vattentäta dragkedjor 
för hängfickor. Två framfickor med vattentäta kedjor. Två bakfickor med dold 
dragkedja, tumstocks ficka med dränering. Förböjda ben. Reglerbart benslut med 
kardborre och dragkedja upp till knä. Vattenpelare >10 000mm, andasfunktion 
5000g/m2². EN ISO 20471

Material:  100% polyester 
Storlek: XS-3XL                
Färg: -12 gul/marin, -22 Orange                                                                                                                           

Art nr: 6818
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VARSELVÄST 125
Varselväst med dragkedja. Infällbar ID-korts ficka.
Sidöppningar för att komma åt fickor. EN ISO 20471 klass 3

Material: 100% polyester 
Vikt: 120g/m2

Storlek: XS/S, M/L, XL/XXL 
Färg: -010 gul, -020 orange

Art nr: 125022

VARSELVÄST 134
Varselväst med karborre. EN ISO 20471 klass 2

Material: 100% polyester 
Vikt: 120g/m2

Storlek: One Size 
Färg: -010 gul, -020 orange

Art nr: 134022

VARSELVÄST 135
Varselväst med dragkedja. EN ISO 20471 klass 3

Material: 100% polyester 
Vikt: 120g/m2

Storlek: One Size 
Färg: -010 gul, -020 orange

Art nr: 135022

VARSELVÄST 234
Varseväst med dragkedja. EN ISO 20471 klass 2

Material: 100% polyester
Vikt: 120g/m2

Storlek: One Size
Färg: -010 gul, -020 orange

Art nr: 234022
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VARSELJACKA 128
Quiltfodrad jacka med två framfickor och en bröstficka.  
Starkt vattenavisande. Yttertyg med stretch.
Bröstfickan är försedd med id-kortsficka.
Två innerfickor. Elastiskt ärmslut och nederkant. EN ISO 20471

Material: 100% polyester 
Storlek: XS-3XL 
Färg:  -015 gul/svart, -025 orange/svart

Art nr: 128021

VARSELJACKA 129
Vändbar quiltfodrad jacka med två framfickor.
Starkt vattenavvisande. Yttertyg med stretch.
Jacka kan bäras som varseljacka eller som svart jacka.
EN ISO 20471 klass 3

Material: 100% polyester 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -015 gul/svart, -025 orange/svart

Art nr: 129021

VINTERJACKA 5016
Vintervarseljacka fodrad med quilt. Två bröstfickor med blixtlås samt två 
framfickor. En innerficka och en telefonficka. Mudd i ärmslut samt midja. EN ISO 
20471 klass 3

Material: 80% polyester 20% bomull, smuts och vatten avvisande 
Vikt: Yttertyg 300 g/m2, foder 140 g/m2

Storlek: XS-3XL
Färg -10 gul finns även i storlekarna 4XL och 5XL 
Färg: -10 gul, -20 orange

Art nr: 5016

STRETCH

STRETCH
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VINTERBYXA 121
Quiltfodrad vinterbyxa med förböjda ben som är vind och vattentät med tejpade 
sömmar. Designad och utvecklad för att uppnå högsta komfort och funktion. 
Linning med förhöjd rygg och bälteshällor. Knapp i midjan samt dragkedja i gylf.  
Invändiga knäfickor för knäskydd. Byxan har löstagbara hängslen och kan därför 
användas både som midjebyxa och hängslebyxa. Två framfickor. Rejäl benficka 
med dragkedja, telefonficka, stor extraficka  och mindre fack. Tumstocksficka 
med knivknapp. Två bakfickor med lock. Två hammarhank. Reglerbart benslut 
med kardborre, snölås och dragkedja. Vattenpelare 10 000mm, andasfunktion 
5000g/m2. EN ISO 20471 klass 2.   

Material: 100% polyester 
Vikt: Yttertyg 210 g/m2, foder 140 g/m2

Storlek: XS-3XL 
Färg: 012 gul/marin

Art nr: 121019

VINTERJACKA 120
Vind och vattentät jacka med tejpade sömmar. God andasfunktion. Fodrad 
med quilt. Fleece i krage. Dragkedja upp i krage. Reglerbar löstagbar huva. Två 
bröstfickor med lock och D-ring. Två bröstfickor med dragkedja, den ena försedd 
med telefonficka. Napoleon ficka med dragkedja under slå. Två framfickor med 
dold dragkedja som är fodrade med värmande fleece.  Två innerfickor med 
dragkedja. Mudd med tumgrepp i ärmslut. Reglerbart ärmslut med kardborre. 
Dragsko i nederkant. Uttagbar ID-korts ficka som kan döljas i fickan. Vattenpelare 
10 000mm, andasfunktion 5000g/m2. 
EN ISO 20471 klass 3. 

Material: 100% polyester 
Vikt: Yttertyg 210 g/m2, foder 180 g/m2

Storlek: XS-3XL.  
Färg: -012 gul/marin

Art nr: 120019

VINTERJACKA 5616
Vintervarseljacka fodrad med pilé i kroppen och quiltfodrade ärmar. Två bröst-
fickor med blixtlås och två framfickor. Två innerfickor en med telefonficka. Mudd i 
ärmslut. Förlängd rygg. EN ISO 20471 klass 3

Material: 80% polyester 20% bomull, smuts och vattenavvisande 
Vikt: Yttertyg 300 g/m2, foder 300 g/m2

Storlek: S-XXL. Färg -12 finns även i 3XL 
Färg: -12 gul/marin, -22 orange/marin

Art nr: 5616
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VINTERJACKA 5317
Vind och vattentät jacka med tejpade sömmar..God andasfunktion. Fodrad med 
quilt. Fleece i krage. Dragkedja upp i krage. Reglerbar huva som döljs i krage. Två 
bröstfickor med lock. Två bröstfickor med dold dragkedja. Napoleonficka med 
dragkedja under knappslå . Två framfickor med dold dragkedja. Två innerfickor en 
med telefonficka. Mudd i ärmslut. Reglerbart ärmslut med kardborre. Dragsko i 
nederkant. Uttagbar ID-korts ficka som kan döljas i fickan. EN ISO 20471 klass 3, 
EN 343 3/3

Material: 100% polyester 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -12 gul/marin, -22 orange/marin

Art nr: 5317

ID-korts fickan kan döljas 
i fickan

ID-korts fickan kan döljas 
i fickan

PARKAS 6317
Vind och vattentät parkas med tejpade sömmar. God andasfunktion. Fodrad med 
quilt. Fleece i krage. Dragkedja upp i krage. Reglerbar huva som döljs i krage. 
Två bröstfickor med lock. Två bröstfickor med dold dragkedja. Napoleonficka 
med dragkedja under knappslå . Två framfickor med lock. Två innerfickor en med 
telefonficka. Mudd i ärmslut. Reglerbart ärmslut med kardborre. Dragsko i midja 
och nederkant. Uttagbar ID-korts ficka som kan döljas i fickan. EN ISO 20471 
klass 3, EN 343 3/3

Material: 100% polyester.  
Storlek: XS-3XL 
Färg: -12 gul/marin, -22 orange/marin

Art nr: 6317

VINTERBYXA 165
Quiltfodrad vinterbyxa med förböjda ben som är vind och vattentät med tejpade 
sömmar. Tyget är även smuts och oljeavisande.  Linning med bälteshällor. Knapp 
i midjan samt dragkedja i gylf. Invändiga knäfickor för knäskydd.  Två framfickor. 
Två bakfickor med lock. Hammarhank. Rejäl benficka med dragkedja, telefonficka, 
stor extraficka och mindre fack. Tumstocksficka med knivknapp. Reglerbart benslut 
med kardborre, snölås och dragkedja. Vattenpelare 10 000mm, andasfunktion 
5000g/m2².EN ISO 20471 klass 2, EN 342 och EN 343

Material: 100% polyester 
Vikt: Yttertyg 210 g/m2, foder 140 g/m2 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -012 gul/marinblå

Art nr: 165021

EN 342

EN 342

EN 342
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Löstagbart foder som  
kan bäras separat

VARSELJACKA 122
Vind och vattentät jacka med tejpade sömmar. God andasfunktion.  Yttertyg med 
stretch. Designad och utvecklad för att uppnå högsta komfort och funktion. 
 Fodrad med quilt. Fleece i krage. Dragkedja upp i krage. Reglerbar löstagbar 
huva. Två bröstfickor med vattentäta dragkedjor. Ena bröstfickan utrustad med 
telefonficka och uttagbar ID-korts ficka.  Kartficka med dragkedja under slå. Två 
framfickor med vattentäta dragkedjor som är fodrade med värmande fleece. Två 
innerfickor med dragkedja. Mudd i ärmslut. Reglerbart ärmslut med kardborre. 
Dragsko i nederkant. Vattenpelare 10 000mm, andasfunktion 5000g/m2 EN ISO 
20471 klass 3.   343/3 

Material: 100% polyester 
Storlek: XS-3XL. Färg -15 finns även i 4XL och 5XL 
Färg: -012 gul/marin - 022 orange/marin, -015 gul/svart

Art nr: 122020 

PARKAS 126 - 3 I 1
Vind och vattentät parkas med tejpade sömmar och god andningsförmåga. 
Ytterjackan har två bröstfickor med dragkedja och lock . Den ena bröstfickan är 
försedd med nyckelring och ID korts ficka. Två framfickor med lock. Stor ficka 
med dragkedja under slå. Två innerfickor. Löstagbar huva med knappar. Reglerbart 
ärmslut. Reglerbar i midja samt i nederkant. Fodret är en fleece och kan bäras 
separat. Fleecen har två fram fickor och två innerfickor. Ytterjacka kan bäras som 
en skaljacka utan foder. 
Vattenpelare 10 000mm, andasfunktion 5000g/m2 EN ISO 20471 klass 3.   

Material. 100% polyester 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -012 gul/marin

Art nr: 126019

VARSELJACKA 127 - 3 I 1 
Vind och vattentät jacka med tejpade sömmar och god andningsförmåga. Yttertyg 
med stretch för att uppnå högsta komfort. Ytterjackan har två bröstfickor med 
bälg och dragkedja, två framfickor. Höger bröstficka är försedd med id-kortsficka. 
Stor ficka med dragkedja under slå. Två innerfickor med dragkedja. Löstagbar 
huva med knappar. Reglerbart ärmslut. Reglerbar i nederkant. Mudd med 
tumgrepp. Fodret kan bäras separat som en jacka. Fodret har två framfickor och 
två innerfickor. Ytterjackan kan bäras som skaljacka utan foder. EN 343 klass 3. 
EN ISO 20471

Material: 100% polyester 
Storlek: XS-3XL. Färg -012 finns även i XXS 
Färg:  -012 gul/marin, -022 orange/marin

Art nr: 127020

STRETCH
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PARKAS 6216
Parkas dubbelfodrad med pilé laminerat med fleece i kroppen och quiltfodrade är-
mar. Reglerbar fodrad huva som är löstagbar. Två bröstfickor med dold dragkedja. 
Två framfickor med dold dragkedja samt två framfickor med lock och sidofickor. 
Telefonficka i ena bröstfickan. Utdragbar ID-korts ficka. Två innerfickor, en med 
telefonficka. Dragsko i midjan. Mudd i ärmslut. CORDURA® förstärkt på utsatta 
ställen. EN 471 klass 3.

Material: 80% polyester 20% bomull , smuts och vatten avvisande 
Vikt: Yttertyg 300 g/m2, foder 600 g/m2

Storlek: S-3XL 
Färg: -12 gul/marin, -22 orange/marin

Art nr: 6216

VINTERJACKA 5816
Vintervarseljacka dubbelfodrad med pilé laminerat med fleece i kroppen och 
quiltfodrade ärmar. Reglerbar fodrad huva som är löstagbar. Två bröstfickor och två 
framfickor med dold dragkedja. Telefonficka i ena bröstfickan. Utdragbar ID-korts 
ficka. Dragsko i nederkant. Två innerfickor, en med telefonficka. Mudd i ärmslut. 
Förlängd rygg. CORDURA®-förstärkt på utsatta ställen. EN 471 klass 3. 

Material: 80% polyester 20% bomull , smuts och vattenavvisande.  
Vikt: Yttertyg 300 g/m2, foder 600 g/m2

Storlek: XS-3XL 
Färg: -12 gul/marin, -22 orange/marin

Art nr: 5816

VINTERBYXA VARSEL 4026
Quiltfodrad byxa med två framfickor. Två bakfickor med lock och tryckknappar. 
Tumstocksficka med knivknapp. Benficka med telefonficka. Invändiga knäfickor. 
Resor och hällor i midjan. Dragkedja i ben. Reglerbar knäppning vid fot.
EN 471 klass 2. 

Material: 20% bomull 80% polyester, smuts och vattenavvisande 
Vikt: Yttertyg 300 g/m2, foder 140 g/m2 

Storlek: S-3XL 
Färg: -12 gul/marin, -22 orange/marin

Art nr: 4026

VARSELJACKA 131
Designad och utvecklad för att uppnå högsta komfort och funktion. Fodrad 
med quilt. Fleece i krage. Dragkedja upp i krage. Reglerbar löstagbar huva. Två 
bröstfickor med dragkedjor. Ena bröstfickan utrustad med telefonficka och 
uttagbar ID-korts ficka.  Kartficka med dragkedja under slå. Två framfickor med 
dragkedjor som är fodrade med värmande fleece. Två innerfickor med dragkedja. 
Mudd i ärmslut. Reglerbart ärmslut med kardborre. Dragsko i nederkant. EN ISO 
20471 klass 3. 

Material: 100% polyester 
Vikt: Yttertyg 250 g/m2, foder 200 g/m2

Storlek: XS-3XL 
Färg: -012 gul/marin -022 orange/marin -015 gul/svart

Art nr: 131017 
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REGNJACKA 180
Regnjacka varsel i stretchmaterial med svetsade sömmar. Dragkedja med  
slå och tryckknappar. Dold ID-korts ficka. Avtagbar huva med snodd.  
Två framfickor med lock. Innerficka. Telefonficka. Dragsko i nederkant och  
reglerbart ärmslut. Längd 80 cm. EN ISO 20471 klass 3, EN 343 klass 3,1

Material: 100% polyester PU belagd 
Vikt: 190g/m2  

Storlek: XS-3XL 
Färg: -015 gul/svart

Art nr: 180094

 

 

REGNROCK 181
Regnrock 100cm varsel i stretchmaterial med svetsade sömmar.  
Dragkedja med slå och tryckknappar. Huva med snodd. Reglerbart ärmslut.  
Längd 100 cm. EN ISO 20471 klass 3, EN 343 klass 3,1

Material: 100% polyester PU belagd 
Vikt: 190g/m2 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -015 gul/svart

Art nr: 181094

 

REGNBYXA 182
Regnbyxa varsel i stretchmaterial med svetsade sömmar. Resår och reglerbar 
snodd i midjan. Reglerbart benslut. EN ISO 20471 klass 2, EN 343 klass 3,1

Material: 100% polyester PU belagd  
Vikt: 190g/m2 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -015 gul/svart

Art nr: 182094
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REGNROCK 9295
Varselregnrock 100 cm i smidigt stretch material. Blixtlås med slå och  
tryckknappar. Huva med snodd. Svetsade sömmar. Reglerbart ärmslut.  
EN ISO 20471 klass 3, EN 343.

Material: Polyuretanbelagd stretch  
Vikt: 190g/m2     
Storlek: XS-3XL   
Färg: -10 gul, -20 orange

Art nr: 9295

REGNBYXOR 2295
Regnmidjebyxa varsel. Resår och reglerbar snodd i midjan. Reglerar knäppning vid 
fot. Svetsade sömmar. EN ISO 20471 klass 2. EN 343.

Material: Polyuretanbelagd stretch  
Vikt: 190g/m2     
Storlek: XS-3XL   
Färg: -10 gul, -20 orange

Art nr: 2295

REGNJACKA 9394
Regnjacka varsel, blixtlås med slå och tryckknappar. Dold id-korts ficka.  
Avtagbar huva med knytband. Två framfickor med lock. Innerficka med  
tryckknapp. Telefonficka. Ventilation fram och bak. Dragsko i nederkant  
och reglerbart ärmslut. EN ISO 20471 klass 3 och EN 343.                                               

Material: Polyuretanbelagd stretch    
Vikt: 190g/m2                                                                    
Storlek: XS-3XL        
Färg: -10 gul, -20 orange                                                                                                                                  

Art nr: 9394
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BYXHOLK 2395
Byxholk i polyuretanbelagd stretch med reglerbar knäppning vid foten och 
justerbar längd. EN ISO 20471 klass 2, EN 343 

Material: Polyuretanbelagd stretch  
Vikt: 190g/m2

Storlek: One size
Färg: -10 gul

Art nr: 2395

REGNROCK 9095
Hellång i smidigt stretchmaterial. Svetsade sömmar. Kappan går att knäppa till en 
overall. EN ISO 20471 klass 2, EN 343 

Material: Polyuretanbelagd stretch 
Vikt: 190g/m2

Storlek: L-XXL  
Färg: -10 gul, -20 orange

Art nr: 9095
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REGNROCK 9295
Regnrock 100 cm i smidigt  
stretchmaterial. Blixtlås med  
slå och tryckknappar. Huva med snodd. 
Svetsade sömmar.  
Reglerbart ärmslut. EN 343.

Material: Polyuretanbelagd stretch 
Vikt: 190g/m2

Storlek: XS-3XL 
Färg: -02 marin

Art nr: 9295

REGNBYXA 2295 
Regnmidjebyxa. Resår och reglerbar snodd i 
midjan. Reglerar knäppning vid fot. Svetsade 
sömmar. EN 343.

Material: Polyuretanbelagd stretch 
Vikt: 190g/m2

Storlek: XS-3XL 
Färg: -02 marin

Art nr: 2295

REGNJACKA 9195 
Regnjacka 80 cm i smidigt stretchmaterial.  
Två framfickor med lock. Blixtlås med slå och 
tryckknappar. Huva med snodd. Svetsade sömmar. 
Reglerbart ärmslut. EN 343.

Material: Polyuretanbelagd stretch 
Vikt: 190g/m2

Storlek: XS-3XL 
Färg: -02 marin

Art nr: 9195

BYXHOLK 2395
Byxholk i polyuretanbelagd stretch med 
reglerbar knäppning vid foten och justerbar 
längd. EN 343.

Material: Polyuretanbelagd stretch 
Vikt: 190g/m2

Storlek: One size 
Färg: -02 marin

Art nr: 2395
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PIKÉ DAM 214
Dampiké med förhöjd synbarhet. Ribbstickad krage och 
mudd i ärm. Knappslå med knappar.

Material: 100% bomull, kontrastfärg 65% polyester 
35% bomull  
Vikt: 200g/m2 
Storlek: XS-XXL 
Färg: -021 marin/gul, 051 svart/gul

Art nr: 214014

STRETCH BYXA DAM 301
Service byxa med modern passform i stretch med förböjda knän. Två bakfickor.  
Två framfickor en med extraficka. Två benfickor med bälg och dragkedja med  
plats för kniv och pennor. Den högra benfickan är utrustad med stor extraficka  
samt telefonficka. D-ring. Benen kan förlängas 5 cm. Stretchpaneler placerade på 
utvalda ställen för bästa rörelsefrihet.Stretchpartier av nylon/spandex på stuss, gren 
och knän. Övrigt tyg i mekanisk stretch.

Material: 65% polyester 35% bomull mekanisk stretch.  
Stretchpartier 94% nylon 6% spandex. 
Vikt: 180g/m2 

Storlek: 32-50 
Färg: -005 svart

Art nr: 301172

T-SHIRT DAM 211
T-shirt dam med förhöjd synbarhet. Rund hals. Dubbel 
halskant med elastan. 

Material: 100% bomull, kontrastfärg 65% polyester 
35% bomull 
Vikt: 190g/m2 

Storlek: XS-XXL 
Färg: -021 marin/gul, -051 svart/gul

Art nr: 211012

MIDJEBYXA DAM 302
Midjebyxa med två insydda framfickor. Två förstärkta bakfickor med lock och 
dolda tryckknappar. Två benfickor med dold dragkedja. Den högra är utrustad med 
stor extraficka, telefonficka och pennfack. 

Material: 65% polyester 35% bomull  
Vikt: 260g/m2

Storlek: 32-48 
Färg: -005 svart

Art nr: 302070

FLEECEJACKA DAM 
1642
Dragkedja upp i kragen med kedjeskydd. Två framfickor 
med dragkedja. Reglerbar dragsko i nederkant. Lätt 
insvängd modell.

Material: 100% polyester
Vikt: 240g/m2²
Storlek: XS-2XL
Färg: -02 marin-03 röd, -05 svart

Art nr: 1642

STRETCH
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T-SHIRT DAM 207
T-shirt dam med 3/4 ärm. Rund hals.

Material: 100% bomull 
Vikt: 160g/m2 
Storlek: XS-XXL 
Färg: -001 vit, -005 svart

Art nr: 207012

T-SHIRT DAM 204
T-shirt dam med kort ärm. Rund hals.

Material: 95% bomull 5% Elastan 
Vikt: 160g/m2 
Storlek: XS-XXL 
Färg: -001 vit, -002 marin, -003 röd, -005 svart, -009 grå, -123 lime

Art nr: 204119

 

T-SHIRT DAM 203
T-shirt dam med kort ärm. Rund hals.

Material: 100% bomull 
Vikt: 160g/m2 ² 
Storlek: XS-XXL 
Färg: -001 vit, -002 marin, -003 röd, -005 svart, -009 grå

Art nr: 203012

 

T-SHIRT DAM 202
T-shirt dam med kort ärm. V-ringad.

Material: 100% bomull 
Vikt: 160g/m2 ² 
Storlek: XS-XXL 
Färg: -001 vit, -002 marin, -003 röd, -005 svart, -009 grå

Art nr: 202012

STRETCH
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HOODTRÖJA DAM 
186
Hoodtröja i dammodell med hellång dragkedja. Huva. 
Sidfickor. Mudd i ärmslut och nederkant.

Material: 80% bomull 20% Polyester 
Vikt: 300g/m2 
Storlek: XS-XXL 
Färg: -002 marin, -005 svart

Art nr: 186003

TRÖJA DAM 0705 
LAGER 1
Undertröja utan sömmar. Mycket elastiskt vilket ger 
perfekt passform. Materialet har en mycket god andas-
funktion och transporterar bort fukt från kroppen. Detta 
ger dig en behaglig känsla under hela dagen.

Material: 70% polyamid, 15% polyester, 8% 
spandex
Vikt: 150g/m2 

Storlek: XS/S, M/L, XL/XXL 
Färg: -05 svart

Art nr: 0705

BYXA DAM 0805  
LAGER 1
Långkalsong utan sömmar. Mycket elastiskt vilket 
ger perfekt passform. Materialet har en mycket god 
andasfunktion och transporterar bort fukt från kroppen. 
Detta ger dig en behaglig känsla under hela dagen.

Material: 70% polyamid, 15% polyester, 8% 
spandex
Vikt: 150g/m2 

Storlek: XS/S, M/L, XL/XXL 
Färg:-05 svart

Art nr: 0805

PIKÉ DAM 187
Klassisk bomullspiké av hög kvalitet med modern pass-
form. Ribbstickad krage och knappslå med knappar. 
Kort ärm med mudd i ärmslut.

Material: 100% bomull  
Vikt: 200g/m2 
Storlek: XS-XXL 
Färg: - 001 vit, -002 marin, -003 röd, -005 svart, 
-009 grå, -122 cerise, -123 lime

Art nr: 187114

PIKÉ DAM 188
Klassisk piké av hög kvalitet med modern passform. 
Ribbstickad krage och knappslå med knappar. Kort ärm 
med mudd i ärmslut.

Material: 80% bomull 20% polyester 
Vikt: 200g/m2 
Storlek: XS-XXL 
Färg: -001 vit, -002 marin, -003 röd, -005 svart, 
-009 grå

Art nr: 188117

PIKÉ DAM 189
Klassisk piké av hög kvalitet med modern passform. 
Ribbstickad krage och knappslå med knappar. Kort ärm 
med mudd i ärmslut.

Material: 95% bomull 5% elastan 
Vikt: 200g/m2 
Storlek: XS-XXL 
Färg: -001 vit, -002 marin, -003 röd, -005 svart, 
-122 cerise

Art nr: 189118

UNDERSTÄLL DAM 
232
Tröja och byxa. Tröja med rundhals. Mudd i ärm och 
benslut.

Material: 100% polyester 
Vikt: 160g/m2

Storlek: XS-3XL 
Färg: -005 svart

Art nr: 232035

STRETCH



71

D
A

M
K

L
Ä

D
E

R

SKALJACKA DAM 3520
Vind och vattentät skaljacka med andasfunktion och tejpade sömmar.  
Designad och utvecklad för att uppnå högsta komfort och funktion.  
Dold dragkedja som går upp i kragen. Bröstficka med vattentät dragkedja.  
Förböjda ärmar för bättre rörelsefrihet. Två framfickor med dragkedja.  
Två innerfickor med dragkedja samt en öppen innerficka.  
Reglerbar dragsko i nederkant. Reglerbar huva för bästa komfort.  
Reglerbart ärmslut. Klassad för regn enligt EN 343 klass 3.  
Vattenpelare 10 000 mm, andasfunktion 5000g/m2.

Material: 100% polyester 
Storlek: XS-XL 
Färg: -02 marin, -03 röd, -05 svart

Art nr: 3520

SKALBYXA DAM 3620
Vind och vattentät skalbyxa med andasfunktion och tejpade sömmar. Designad 
och utvecklad för att uppnå högsta komfort och funktion. Reglerbar midja med 
spänne. Resår i ryggen. Två framfickor med dragkedja. Två benfickor med 
dragkedja. Förböjda ben för bättre rörelsefrihet. Benslut med dragkedja. Reglerbar 
i nederkant med snodd och kardborre. Klassad för regn enligt EN 343 klass 3. 
Vattenpelare 10 000 mm, andasfunktion 5000g/m2²

Material: 100% polyester
Storlek: XS-XXL 
Färg: -05 svart

Art nr: 3620

SKALJACKA DAM 3923
Figursydd allvädersjacka dam med tejpade sömmar. Hel dragkedja med 
kedjeskydd och vindslå. Två framfickor med dragkedja. Invändig napoleonficka. Ok 
med ventilation i rygg. Dragsko i nederkant och reglerbart ärmslut med kardborre. 
Reglerbar löstagbar huva. Vattenpelare 5000mm. Andningsförmåga 3000g/m2²

Material: 100% polyesterstretch med PU-beläggning, Foder i polyestermesh  
och taft 
Vikt: 180g/m2

Storlek: XS-XL 
Färg: -05 svart

Art nr: 3923

SKALBYXA DAM 176
Vind och vattentät byxa med tejpade sömmar. God andningsförmåga. 
Resår och dragsko i midjan. Två sidfickor. En benficka med lock  
och kardborreknäppning. Justerbart benslut med kardborre.  
EN 343 klass 3,3. Vattenpelare 8000 mm, andasfunktion 4000g/m2

Material: 100% polyamid 
Vikt: 150g/m2 
Storlek: XS-XXL 
Färg: -005 svart

Art nr: 176021

STRETCH
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VELOCITY BLUE 2.0 LOW
Sportig skyddssko i tidsenlig design med innovativa egenskaper och komfort. 
Ovandel av slitstark microfiber med inslag av TPU. Fukttransporterande insida. 
Tåhätta av glasfiber samt textilsspikskydd FAP. Anatomisk iläggsula som hjälper 
till att hålla foten sval och torr. Iläggssulan är framtagen för exklusiva sportskor 
och är tillverkad i foam som återgår till dess ursprung. Skon är utrustad med stabi-
liserande gelänk för att ge bättre stöd och stabilitet samt att undvika snedvridning 
av foten. IMPULSE.FOAM® i mellansulan absorberar kraften i steget och frigör 
samtidigt upp till 55% av energin tillbaka till bäraren. Värmebeständig slitsula av 
gummi 300. ESD

Läst: Normal
Storlek: 39-47
Skyddsklass: S1P ESD HRO SRC

Art nr: 643850

De nya generationen av skyddsskor från Puma Ligger än en gång  
i framkant med tidsenlig design och är ett kraftpaket med innovativa egenskaper och komfort.

IMPULSE.FOAM² i mellansulan absorberar kraften i steget och frigör samtidigt upp till 55% 
av energin tillbaka till bäraren. Detta gör skon idealisk för långa arbetsdagar.

Slitstarkt värmebeständig  slitsula av gummi (300°, HRO, SRC) ger säkerhet vid varje steg. Tack vare Evercusion²BA 
iläggssula, stöds foten i sin naturliga rörelse. Iläggssulan transporterar bort fukt och säkerställer ett behagligt 
klimat i skon. Den anatomiska formen med längsgående gelänk skyddar leder och ledband från skada.

S1P

200 J
COMPOSITE TOE CAP

E S D
CEI EN 61340-5-1

89 mmEXTRA LARGE

ELECTRICAL RESISTANCE

CONDUCTIVE ANTISTATIC

0,75 MOhm 35 MOhm

INSULATING

ZERO PERFORATION
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VELOCITY YELLOW 2.0 MID
Sportig känga i tidsenlig design med innovativa egenskaper och komfort. Ovandel 
av läder med inslag av TPU. Fukttransporterande insida. Tåhätta av glasfiber samt 
textilsspikskydd FAP. Anatomisk iläggsula som hjälper till att hålla foten sval och 
torr. Iläggssulan är framtagen för exklusiva sportskor och är tillverkad i foam som 
återgår till dess ursprung. Skon är utrustad med stabiliserande gelänk för att ge 
bättre stöd och stabilitet samt att undvika snedvridning av foten. IMPULSE.FOAM® 
i mellansulan absorberar kraften i steget och frigör samtidigt upp till 55% av 
energin tillbaka till bäraren. Värmebeständig slitsula av gummi 300. ESD

Läst: Normal
Storlek: 40-47
Skyddsklass: S3 ESD HRO SRC

Art nr: 633880

VELOCITY BLACK 2.0 LOW
Sportig skyddssko i tidsenlig design med innovativa egenskaper och komfort. 
Ovandel av läder med inslag av TPU. Fukttransporterande insida. Tåhätta av 
glasfiber samt textilsspikskydd FAP. Anatomisk iläggsula som hjälper till att hålla 
foten sval och torr. Iläggssulan är framtagen för exklusiva sportskor och är till-
verkad i foam som återgår till dess ursprung. Skon är utrustad med stabiliserande 
gelänk för att ge bättre stöd och stabilitet samt att undvika snedvridning av foten. 
IMPULSE.FOAM® i mellansulan absorberar kraften i steget och frigör samtidigt upp 
till 55% av energin tillbaka till bäraren. Värmebeständig slitsula av gummi 300. 
ESD

Läst: Normal
Storlek: 39-47
Skyddsklass: S3 ESD HRO SRC

Art nr: 643840

RUSH 2.0
Sportig skyddssko i tidsenlig design med innovativa egenskaper och komfort.
Ovandel av slitstark textil med inslag av TPU. Fukttransporterande insida. Tåhätta 
av glasfiber samt textilsspikskydd FAP. Anatomisk iläggsula som hjälper till att 
hålla foten sval och torr. Iläggssulan är framtagen för exklusiva sportskor och är 
tillverkad i foam som återgår till dess ursprung. Skon är utrustad med stabi-
liserande gelänk för att ge bättre stöd och stabilitet samt att undvika snedvridning 
av foten. IMPULSE.FOAM® i mellansulan absorberar kraften i steget och frigör 
samtidigt upp till 55% av energin tillbaka till bäraren. Värmebeständig slitsula av 
gummi 300. ESD

Läst: Normal
Storlek: 39-47
Skyddsklass: S1P ESD HRO SRC

Art nr: 633870
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SAFETY KNIT
PRECISION FIT. RESPONSIVE CUSHIONING.

MAXIMUM COMFORT.

SPORT INSPIRED PERFORMANCE SAFETY FOOTWEAR
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ELEVATE
Sportig skyddssko med enastående design och komfort från PUMA®. Ovandel av 
SAFETY KNIT. Den unika ultraflexibla textilen som formar sig efter foten likt en 
strumpa. Fukttransporterande insida. Tåhätta av komposit samt textilspikskydd 
FAP. Anatomisk illäggssula som hjälper till att hålla foten sval och torr. Iläggssulan 
är framtagen för exklusiva sportskor och är tillverkad av gel foam som återgår till 
dess ursprung. Mellansula av ultralätt EVA injicerad med tusentals små bubblor 
för en optimal stötdämpning. Sulan är utrustad med IdCELL pad i hälen för bästa 
stötdämpning. Den absorberar stötar och säkerställer en varaktig dämpning. 
Slitsula av gummi. Det speciella med sulan är den integrerade rotationspunkten. 
Denna punkt är den mest påfrestade delen av foten under arbetsdagen. Genom 
rotationspunkten minskas friktion och reduceras trötthet. Sulan är värmebestän-
dig till 300²C.

Läst: Normal
Storlek: 39-47 
Skyddsklass: S1P HRO SRC

Art nr: 643160

BLAZE KNIT 
Sportig skyddssko med enastående design och komfort från PUMA®. 
Ovandel av SAFETY KNIT. Den unika ultraflexibla textilen som formar sig efter 
foten likt en strumpa. Fukttransporterande insida. Tåhätta av komposit samt 
textilspikskydd FAP. Anatomisk illäggssula som hjälper till att hålla foten sval 
och torr. Iläggssulan är framtagen för exklusiva sportskor och är tillverkad av gel 
foam som återgår till dess ursprung. Mellansula av ultralätt EVA injicerad med 
tusentals små bubblor för en optimal stötdämpning. Sulan är utrustad med IdCELL 
pad i hälen för bästa stötdämpning. Den absorberar stötar och säkerställer en 
varaktig dämpning. Slitsula av gummi. Det speciella med sulan är den integrerade 
rotationspunkten. Denna punkt är den mest påfrestade delen av foten under 
arbetsdagen. Genom rotationspunkten minskas friktion och reduceras trötthet. 
Sulan är värmebeständig till 300²C.

Läst: Normal
Storlek: 39-47
Skyddsklass: S1P HRO SRC

Art nr: 643060

S1P

S1P
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R duoCELL 

Det hexagonala cellelementet i två lager som finns 
inbäddat i sulan minskar stötarna mot hälen och  
ger hållbar dämpning. 

TORSION 
CONTROL  
SYSTEM 
Vårt vridkontrollsystem av TPU i mitten av sulan 
ger dig bättre stöd och stabilitet. 

EVERCUSHION BA 
Den anatomiskt utformade fotbädden säkerställer 
en hög nivå av komfort och fuktkontroll, vilket ger 
ett behagligt fotklimat. Fotbädden är av samma typ 
som används i sportskor med hög prestanda och är 
tillverkad av ett mjukt, fjädrande skum med öppna 
celler som inte trycks ihop vid användning, vilket sä-
kerställer en hög nivå av dämpning och fuktreglering 
samt en god andningsförmåga.

FAP® FLEXIBLE ANTI  
PENETRATION 
Den flexibla ogenomträngliga mellansulan är till- 
verkad av keramiskt belagda fibrer och ger foten ett 
fullständigt skydd mot penetrerande föremål.

FLEX GROOVES 
De diagonala räfflorna i sulan är utformade 
för att skapa bättre flexibilitet och en jämnare 
känsla mot underlaget. Dessutom ger de ett 
bättre grepp. 

EVA MIDSOLE 
Vi har injicerat tusentals små bubblor i denna ultralätta 
mellansula för optimal dämpning och förbättrad böjning 
av foten. 

RUBBER OUTSOLE 
Sulan i HRO-gummi tål temperaturer upp till 300 
C, och den upphöjda hälen är inspirerad av den 
senaste löpteknologin. Sulans utformning med de 
diagonala räfflorna ger en perfekt flexibilitet och 
ett säkert grepp mot underlaget. 

COMPOSITE TOE CAP 
Syntetisk skyddande tåhätta som  
är lättare än en vanlig stålhätta.  
Anti-magnetisk och värmeisolerande. 

INSPIRERAD AV DE MODERNASTE LÖPARSKORNA. Vi har tagit vara på innovationer och de senaste utvecklingarna 
inom löparvärlden och modifierat och förstärkt dem för att skapa hållbara skyddsskor. Kombinationen av den värmetåliga yttersulan av gummi, lättvikts- 
mellansulan EVA, VRIDKONTROLLSYSTEMET och duoCELL-stötdämpningen ger dig både optimal prestanda och maximal komfort. 
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HRO SOLE NON-METALLICSIZE 48

FUSE MOTION GREEN
Sportig skyddssko med enastående design och komfort från PUMA®. 
Ovandel av FUSE.TEC ®- Innovativa material för att kombinera en överlägsen 
komfort med bästa prestanda. Fukttransporterande insida. Tåhätta av komposit 
samt textilspikskydd FAP. Anatomisk illäggssula som hjälper till att hålla foten sval 
och torr. Iläggssulan är framtagen för exklusiva sportskor och är illverkad av gel 
foam som återgår till dess ursprung. Skon är utrustad med stabiliserande gelänk 
av TPU för att ge dig bättre stöd och stabilitet samt att undvika snedvridning 
av foten. Mellansula av ultralätt EVA injicerad med tusentals små bubblor för en 
optimal stötdämpning. Sulan är utrustad med dubbla lager cellelement –duoCELL- i 
hälen. Det absorberar stötar och säkerställer en varaktig dämpning. Slitsula av 
gummi hämtad från Puma’s senaste – running technology. Sulans profil med sina 
diagonala spår garanterar en perfekt flexibilitet och en säker kontakt med marken. 
Sulan är värmebeständig till 300²C.

Läst: Normal  

Storlek: 39-47
Skyddsklass: S1P HRO SRA

Art nr: 642520

NYHET: FUSE.TEC®-TEKNOLOGI 
Den senaste teknologin inom löpar- och säkerhetsvärlden heter ”FUSE.TEC®”. Tack 
vare denna teknologi behöver PUMA skyddsskor inga sömmar på de mest utsatta 
områdena. Skon består av ett enda stycke, vilket gör den jämn och strömlinje-
formad. FUSE.TEC® har emellertid inte bara visuella fördelar: FLEX-materialet är 
extremt lätt, flexibelt och tåligt, eftersom det inte finns några sömmar som kan 
spricka av påfrestningarna som skon utsätts för.

S1P
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FUSE TC GREEN
Technics line från PUMA® kännetecknas av hög flexibilitet och mycket låg vikt. 
Ovandel av slitstark microfiber samt flera lager mesh för bästa andasförmåga. 
Tåhätta av komposit samt textilspikskydd FAP. Insida beklädd av textil med  
mikrokanalsystem som ger bästa andningsförmåga och fuktkontroll i skon. 
Anatomisk illäggssula som hjälper till att hålla foten sval och torr. Iläggssulan är 
framtagen för exklusiva sportskor och är tillverkad av gel foam som återgår till 
dess ursprung. Sula FLEXMOTION är utvecklad enligt PUMA’s – natural running 
concept. Den garanterar en unik flexibilitet och ger bästa möjliga grepp, särskilt 
på industrigolv. Slitsula av PU med iCELL i hälen – cellelement som garanterar 
bästa stötdämpning och stabilitet. 

Läst: Normal
Storlek: 40-49
Skyddsklass: S1P ESD SRC

Art nr: 644210

NON-METALLIC SIZE 48LIGHTWEIGHTSLIP RESISTANT

NEODYME
Technics line från PUMA® kännetecknas av hög flexibilitet och mycket låg 
vikt. Denna Sandal har en ovandel av slitstark microfiber med inslag av mesh. 
Insida beklädd av textil med mikrokanalsystem som ger bästa andningsförmåga 
och fuktkontroll i skon. Tåhätta av glasfiber samt textilspikskydd. Anatomisk 
iläggssula som hjälper till at hålla foten sval och torr. Iläggssulan är framtagen för 
exklusiva sportskor och är tillverkad av gelfoam som återgår till dess ursprung. 
Sula FLEXMOTION är utvecklad enligt PUMA’s – Natural running concept. Den 
garanterar en unik flexibilitet och ger bästa möjliga grepp, särskilt på industrigolv. 
Slitsula av PU med ICELL i hälen- cellelement som garanterar bästa stötdämpning 
och stabilitet.

Läst: Normal 
Storlek: 40-47 
Skyddsklass: S1P ESD SRC

Art nr: 644300
S1P

S1P
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AMSTERDAM
Sportig skyddssko med enastående design och komfort från PUMA®.  
Ovandel av nubuck. Fukttransporterande insida. Tåhätta av aluminium samt 
textilspikskydd FAP. Anatomisk illäggssula som hjälper till att hålla foten sval och 
torr. För förstagången har en skyddssko försetts med en Unik yttersula av TPU 
som är hämtad från exklusiva fotbollsskor. Det ger en sula med tunn design som är 
slitstark och har bästa grepp. Sulan är utrustad med integrerad EVA pad i hälen för 
bästa stötdämpning. Den absorberar stötar och säkerställer en varaktig dämpning. 

Läst: Normal 
Storlek: 39-47
Skyddsklass: S3 SRC

Art nr: 642710

HRO SOLE SIZE 48

PACE BLACK 
Sportig skyddssko med enastående design och komfort från PUMA®. 
Ovandel av narvläder med inslag av Cordura®. Fukttransporterande insida. Tåhätta 
av komposit samt textilspikskydd FAP. Anatomisk illäggssula som hjälper till att 
hålla foten sval och torr. Iläggssulan är framtagen för exklusiva sportskor och 
är tillverkad av gel foam som återgår till dess ursprung. Skon är utrustad med 
stabiliserande gelänk av TPU för att ge dig bättre stöd och stabilitet samt att 
undvika snedvridning av foten. Mellansula av ultralätt EVA injicerad med tusentals 
små bubblor för en optimal stötdämpning. Sulan är utrustad med dubbla lager 
cellelement –duoCELL- i hälen. Det absorberar stötar och säkerställer en varaktig 
dämpning. Slitsula av gummi hämtad från Puma’s senaste – running technology. 
Sulans profil med sina diagonala spår garanterar en perfekt flexibilitet och en 
säker kontakt med marken. Sulan är värmebeständig till 300²C.

Läst: Normal 
Storlek: 39-48
Skyddsklass: S3 HRO SRA

Art nr: 642500

S3

S3
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HRO SOLENON-METALLIC SIZE 48

CASCADES LOW
Kraftig, slitstark skyddssko från PUMA®. Ovandel av läder. Fukttransporterande 
insida. Tåhätta av komposit samt textilspikskydd FAP. Formen på den anatomiska 
illäggssulan gör att den ger ett optimalt stöd för foten och håller den i rätt posi-
tion. Sulan är också stötdämpande. Volume PLUS- extra vid läst. Slitstark sula av 
gummi med grovt mönster. Utformad för optimal stötdämpning och grepp även i 
leriga och våta förhållanden. Inslaget av EVER.FLEX i hälen är anpassad för att ge 
användaren bästa kontakt med marken i förhållande till dess vikt och steglängd. 
Sulan är värmebeständig upp till 300²C. Gummiförstärkt tåparti.

Läst: Bred 

Storlek: 39-48
Skyddsklass: S3 HRO SRC

Art nr: 640720

RUBBER OUTSOLE 
Som du kan se har det kraftiga mönstret på den 
slitstarka yttersulan av HRO-gummi som står emot 
temperaturer på upp till 300 ²C utformats med både 
optimal säkerhet och prestanda i åtanke, även under 
leriga och våta terrängförhållanden. 

SCUFF CAP 
Extra högt skavskydd över tårna för användare 
som arbetar mycket stående på knä. 

EVER.FLEX
Den här frikopplingspunkten på hälen lindrar ned-
slaget när foten träffar underlaget. Eftersom den kan 
böjas ser den till att skon får bästa möjliga kontakt 
med underlaget utifrån användarens vikt, skostorlek 
och längd på fotsteget. 

EVERCOMFORT 
Den ergonomiskt utformade fotbädden ger foten rätt 
position och optimalt stöd. Perforeringen och den 
vattenavvisande, antibakteriella textilovandelen för-
bättrar och utjämnar klimatet runt foten, samtidigt 
som en dämpande dyna i hälen dämpar stötar från 
utsidan. 

VolumePLUS48 
Den här speciella formen på lästen ger 
utrymme åt dina lilltår och trampdynan. Den 
här extra bekvämligheten finns tillgänglig i skor 
upp till storlek 48. 

COMPOSITE 
TOE CAP 
Ny glasfiberförstärkt tåhätta av kom- 
positmaterial som är lättare än en  
vanlig stålhätta och har mer plats  
för tårna. Antimagnetisk och värme- 
isolerande.

DU KAN ANVÄNDA DEM VARJE DAG! Kollektionen SCUFF CAPS fick sitt namn efter skavskyddet över tårna som skyddar 
materialet på skornas ovandel från nötning så att dina skor håller längre, särskilt om du arbetar mycket stående på knä. Dessa skor har en mängd olika 
fördelar, bland annat EVER. FLEX-teknologi och HRO-gummisulan som står emot temperaturer på upp till 300 C. Det nya VolumePLUS48-konceptet ger mer 
utrymme för lilltårna samtidigt som den bekväma fotbädden är stötdämpande och förhindrar skador och att dina muskler slits ut. Sist men inte minst har 
serien en metallfri tåhätta, och innerfodret är tillverkat av ett BREATHACTIVE-material i flera lager. 

S3
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HRO SOLENON-METALLIC SIZE 48

 WARM LINING WATERPROOF HRO SOLE SIZE 48

CASCADES MID
Kraftig, slitstark känga från PUMA®. 
Ovandel av läder. Fukttransporterande insida. Tåhätta av komposit samt textilspik-
skydd FAP. Formen på den anatomiska illäggssulan gör att den ger ett optimalt 
stöd för foten och håller den i rätt position. Sulan är också stötdämpande. Volume 
PLUS- extra vid läst. Slitstark sula av gummi med grovt mönster. Utformad för 
optimal stötdämpning och grepp även i leriga och våta förhållanden. Inslaget av 
EVER.FLEX i hälen är anpassad för att ge användaren bästa kontakt med marken 
i förhållande till dess vikt och steglängd. Sulan är värmebeständig upp till 300²C. 
Gummiförstärkt tåparti.

Läst: Bred 

Storlek: 39-48
Skyddsklass: S3 HRO SRC

Art nr: 630210

PAMIR HIGH
Vattentät vinterkänga av oljad nubuck med både snörning och dragkedja.  
Pälsfodrad och med COA.TEX® membran. Tåhätta av komposit samt textilspik-
skydd FAP. Formen på den anatomiska illäggssulan gör att den ger ett optimalt 
stöd för foten och håller den i rätt position. Sulan är också stötdämpande. Volume 
PLUS- extra vid läst. Slitstark sula av gummi med grovt mönster. Utformad för 
optimal stötdämpning och grepp även i leriga och våta förhållanden. Inslaget av 
EVER.FLEX i hälen är anpassad för att ge användaren bästa kontakt med marken 
i förhållande till dess vikt och steglängd. Sulan är värmebeständig upp till 300²C. 
Gummiförstärkt tåparti.

Läst: Bred 

Storlek: 39-48
Skyddsklass: S3 WR CI HRO SRC

Art nr: 630530

S3

S3WR
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VAD KVINNOR VILL HA — Bekväma och snygga skyddsskor. Modellerna i MISS SAFETY-serien uppfyller detta behov samtidigt 
som de uppfyller våra höga krav på säkerhet och komfort. 

MISS STEPPER 
Sportig skyddssko med enastående design och komfort från PUMA®. Ovandel 
av läder med förstärkt tåparti. Stålhätta. Fukttransporterande insida. Anatomisk 
illäggssula med struktur som hjälper till att hålla foten sval och torr. Skon är 
utrustad med stabiliserande gelänk av TPU för att ge dig bättre stöd och stabilitet 
samt att undvika snedvridning av foten. Mellansula av ultralätt EVA injicerad med 
tusentals små bubblor för en optimal stötdämpning. Sulan är utrustad med IQ.CELL 
i hälen. Det är en gel pad som absorberar stötar och returnerar det som omedelbar 
energi. Slitsula av gummi hämtad från Puma’s senaste – running technology. 
Sulas profil med sina diagonala spår garanterar en perfekt flexibilitet och en säker 
kontakt med marken. Sulan är värmebeständig till 300²C.

Läst: Dam 

Storlek: 35-40
Skyddsklass: S2 HRO SRC

Art nr: 642880

HRO SOLELADIES SIZE

S2

RUBBER OUTSOLE
Sulan i HRO-gummi tål temperaturer upp till 300 ²C, 
och den upphöjda hälen är inspirerad av den senaste 
löpteknologin. Sulans utformning med de diagonala 
räfflorna ger en perfekt flexibilitet och ett säkert 
grepp mot underlaget. 

TORSION CONTROL 
SYSTEM 
Vårt vridkontrollsystem av TPU i mitten av sulan ger 
dig bättre stöd och stabilitet. 

EVA MIDSOLE 
Vi har injicerat tusentals små bubblor i denna ultralätta 
mellansula för optimal dämpning och förbättrad böjning 
av foten. 

UPPER 
Vi använder innovativa material som kombinerar en 
överlägsen komfort med bästa prestanda. 

EVERCUSHION® 
MISS 
Den anatomiskt utformade sulan med våfflad struk-
tur håller fötterna svala och torra genom att föra bort 
fukt från foten vid användning. De öppna cellerna 
gör även att sulan torkar snabbt när den tas ur skon. 

IQ.CELL 
Geldynan som finns inbäddad i hälen fungerar 

precis som en studsmatta – den absorberar energin 
från nedslaget på underlaget och omvandlar den till 

en studsande rörelse.
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LADIES SIZE LIGHTWEIGHTSLIP RESISTANT

MISS FUSE GREEN 
Technics line från PUMA® kännetecknas av hög flexibilitet och mycket låg vikt. Denna damsko har 
en ovandel av slitstark microfiber samt flera lager mesh för bästa andasförmåga. Insida beklädd av 
textil med mikrokanalsystem som ger bästa andningsförmåga och fuktkontroll i skon. Tåhätta av 
komposit samt textilspikskydd FAP. Anatomisk illäggssula som hjälper till att hålla foten sval och torr. 
Iläggssulan är framtagen för exklusiva sportskor och är illverkad av gel foam som återgår till dess 
ursprung. Sula FLEXMOTION är utvecklad enligt PUMA’s – natural running concept. Den garanterar en 
unik flexibilitet och ger bästa möjliga grepp, särskilt på industrigolv. Slitsula av PU med iCELL i hälen 
– cellelement som garanterar bästa stötdämpning och stabilitet. 

Läst: Dam 

Storlek: 36-40
Skyddsklass: S1P ESD SRC

Art nr: 644100

CELERITY KNIT BLUE DAM
Sportig skyddssko med enastående design och komfort från PUMA®. Ovandel av SAFETY KNIT. Den 
unika ultraflexibla textilen som formar sig efter foten likt en strumpa. Fukttransporterande insida. Stål-
hätta. Anatomisk illäggssula med struktur som hjälper till att hålla foten sval och torr. Skon är utrustad 
med stabiliserande gelänk av TPU för att ge dig bättre stöd och stabilitet samt att undvika snedvridning 
av foten. Mellansula av ultralätt EVA injicerad med tusentals små bubblor för en optimal stötdämpning. 
Sulan är utrustad med IQ.CELL i hälen. Det är en gel pad som absorberar stötar och returnerar det som 
omedelbar energi. Slitsula av gummi hämtad från Puma’s senaste running technology. Sulans profil 
med sina diagonala spår garanterar en perfekt flexibilitet och en säker kontakt med marken. Sulan är 
värmebeständig till 300²C.

Läst: Dam 

Storlek: 35-41
Skyddsklass: S1P HRO SRC

Art nr: 642900

CELERITY KNIT PINK DAM
Sportig skyddssko med enastående design och komfort från PUMA®. Ovandel av SAFETY KNIT. Den 
unika ultraflexibla textilen som formar sig efter foten likt en strumpa. Fukttransporterande insida. Stål-
hätta. Anatomisk illäggssula med struktur som hjälper till att hålla foten sval och torr. Skon är utrustad 
med stabiliserande gelänk av TPU för att ge dig bättre stöd och stabilitet samt att undvika snedvridning 
av foten. Mellansula av ultralätt EVA injicerad med tusentals små bubblor för en optimal stötdämpning. 
Sulan är utrustad med IQ.CELL i hälen. Det är en gel pad som absorberar stötar och returnerar det som 
omedelbar energi. Slitsula av gummi hämtad från Puma’s senaste running technology. Sulans profil 
med sina diagonala spår garanterar en perfekt flexibilitet och en säker kontakt med marken. Sulan är 
värmebeständig till 300²C.

Läst: Dam 

Storlek: 35-40
Skyddsklass: S1 HRO SRC

Art nr: 642910

TWIST RED DAM
Sportig skyddssko speciellt framtagen för kvinnor. Unik komfort och snygg design. Ovandel av luftig 
textil med inslag av reflex för förhöjd synbarhet. Insida beklädd med andas material som transporterar 
bort fukt. Stålhätta och textilspikskydd. Mellansula av EVA som ger optimal stötdämpning både för häl 
och trampdyna. Slitsula av gummi för bästa grepp. Anatomisk illäggssula.

Läst: Dam
Storlek: 36-40 
Skyddsklass: S1P ESD  HRO SRC

Art nr: 645210 S1P

200 J
COMPOSITE TOE CAP

E S D
CEI EN 61340-5-1

89 mmEXTRA LARGE

ELECTRICAL RESISTANCE

CONDUCTIVE ANTISTATIC

0,75 MOhm 35 MOhm

INSULATING

ZERO PERFORATION

S1P

S1P
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Revolutionen inom skyddsskor! Skyddsskor som gör din arbetsdag  
bättre. De ultralätta dual.IMPULSE-modellerna med intelligent  
IMPULSE.FOAM®-sulteknik erbjuder en oöverträffad bärkomfort.  
Maximal dämpning, aktiv energiåtervinning, utmärkt stabilitet,  
utmärkt grepp och överlägsen design. STÄRKER DIG I ARBETET.  
Med innovations kraft i en ny generation skyddsskor.

MAXIMUM ENERGY IN  
FOR MAXIMUM ENERGY OUT!

S1P

ENERGY BLUE
Ultralätt skyddssko i överlägsen design med den absolut senaste tekniken.  
Den unika IMPULSE.FOAM® sulan garanterar maximal komfort. 
Ovandel av slitstark textil med FITFRAME² Teknologi som ger en behaglig  
temperatur i skon. Insida beklädd av andasmaterial. Iläggsula comfit®AIR hjälper 
foten att behålla sin naturliga position i skon och stimulerar muskulaturen när man 
går. Tåhätta av glasfiber. Spikskydd av textil. Slitsula av värmebeständig gummi.

Läst: Bred 
Storlek: 39-47 
Skyddsklass: S1P  ESD  HRO  SRA

Art nr: 646620
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LIFT BLUE
Ultralätt skyddssko i överlägsen design med den absolut senaste tekniken.  
Den unika IMPULSE.FOAM® sulan garanterar maximal komfort.  
Ovandel av andastextil som ger en behaglig temperatur i skon. Insida beklädd av 
andasmaterial. Iläggsula comfit®AIR hjälper foten att behålla sin naturliga position 
i skon och stimulerar muskulaturen när man går. Tåhätta av glasfiber. Spikskydd 
av textil. Slitsula av värmebeständig gummi. 

Läst: Bred 
Storlek: 39-47 
Skyddsklass: S1P ESD  HRO SRA

Art nr: 646610
S1P

S1P

ENERGY GREY
Ultralätt skyddssko i överlägsen design med den absolut senaste tekniken.  
Den unika IMPULSE.FOAM® sulan garanterar maximal komfort. 
Ovandel av slitstark textil med FITFRAME® Teknologi som ger en behaglig  
temperatur i skon. Insida beklädd av andasmaterial. Iläggsula comfit®AIR  
hjälper foten att behålla sin naturliga position i skon och stimulerar  
muskulaturen när man går. Tåhätta av glasfiber. Spikskydd av textil.  
Slitsula av värmebeständig gummi.

Läst: Bred 
Storlek: 39-47 
Skyddsklass: S1P ESD  HRO SRA

Art nr: 646660

ENERGY OLIVE
Ultralätt skyddssko i överlägsen design med den absolut senaste tekniken.  
Den unika IMPULSE.FOAM® sulan garanterar maximal komfort. 
Ovandel av slitstark textil med FITFRAME® Teknologi som ger en behaglig  
temperatur i skon. Insida beklädd av andasmaterial. Iläggsula comfit®AIR  
hjälper foten att behålla sin naturliga position i skon och stimulerar  
muskulaturen när man går. Tåhätta av glasfiber. Spikskydd av textil.  
Slitsula av värmebeständig gummi.

Läst: Bred 
Storlek: 39-47 
Skyddsklass: S1P ESD  HRO SRA

Art nr: 646650

S1P
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LIFT RED
Ultralätt skyddssko i överlägsen design med den absolut senaste tekniken.  
Den unika IMPULSE.FOAM® sulan garanterar maximal komfort. Ovandel av 
andastextil som ger en behaglig temperatur i skon. Insida beklädd av andasmate-
rial. Iläggsula comfit®AIR hjälper foten att behålla sin naturliga position i skon och 
stimulerar muskulaturen när man går. Tåhätta av glasfiber. Spikskydd av textil. 
Slitsula av värmebeständig gummi.

Läst: Bred 
Storlek: 39-47 
Skyddsklass: S1P ESD HRO SRA

Art nr: 646600
S1P

ULTRATRAIL BLACK
Lätt skyddssko i överlägsen design med den absolut senaste tekniken. Den unika 
IMPULSE.FOAM® sulan garanterar maximal komfort. Ovandel av läder med inslag 
av slitstark textil. Insida beklädd av andasmaterial. Iläggsula comfit®AIR hjälper 
foten att behålla sin naturliga position i skon och stimulerar muskulaturen när man 
går. Tåhätta av glasfiber. Spikskydd av textil. Slitsula av värmebeständig gummi.

Läst: Bred 
Färg: Svart/röd 
Storlek: 36-47 
Skyddsklass: S3 ESD HRD SRC

Art nr: 646200

 

 

ULTRATRAIL OLIVE CTX MID
Lätt känga i överlägsen design med den absolut senaste tekniken. Den unika 
IMPULSE.FOAM® sulan garanterar maximal komfort. Ovandel av läder med inslag 
av slitstark textil. Insida beklädd av andasmaterial. Iläggsula comfit®AIR hjälper 
foten att behålla sin naturliga position i skon och stimulerar muskulaturen när man 
går. Tåhätta av glasfiber. Spikskydd av textil. Slitsula av värmebeständig gummi.

Läst: Bred 
Storlek: 39-47 
Skyddsklass: S3 ESD  WR HRD SRC

Art nr: 636220

S3

XTS TRAIL serien stöder dig där, där andra säkerhetsskor ger upp. XTS TRAIL erbjuder optimal dämpning, 
grepp och stabilitet inom alla områden och tillämpningsområden. Innovativa funktioner som IMPULSE.FOAM®-sultekniken,  
FITFRAME®-förstärkningselementen och COA.TEX®-membranet gör XTS TRAIL till den perfekta följeslagaren på- och offroad.

VATTENTÄT

S3WR
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REEBOK 1036
Snygg lätt skyddssko från Reebok med teknik från traditionella sportskor.  
Ovandel av läder. Fukttransporterande insida. Tähätta av aluminium och ultralätt 
spikskydd av textil. Halksäker sula - EXTRALIGHT®- av EVA för bästa stöt-
dämpning och komfort. Sulan är oljebeständing. Iläggssula av memory foam som 
formar sig efter foten och ger en utmärkt komfort under hela arbetsdagen.

Läst: Normal 
Storlek: 36-47 
Färg: Svart 
Skyddsklass: S3 SRC

Art nr: IB1036
 

REEBOK 1034
Snygg lätt skyddsskor från Reebok med teknik från traditionella sportskor.  
Ovandel av läder. Fukttransporterande insida. Tähätta av aluminium och ultralätt 
spikskydd av textil. Halksäker sula - EXTRALIGHT®- av EVA för bästa stöt-
dämpning och komfort. Sulan är oljebeständing. Iläggssula av memory foam som 
formar sig efter foten och ger en utmärkt komfort under hela arbetsdagen.

Läst: Normal 
Storlek: 39-47 
Färg: Marinblå 
Skyddsklass: S3 SRC

Art nr: IB1034

REEBOK 1035
Snygg lätt skyddskänga från Reebok med teknik från traditionella sportskor. 
Ovandel av läder. Fukttransporterande insida.Tähätta av aluminium och ultralätt 
spikskydd av textil. Halksäker sula - EXTRALIGHT®- av EVA för bästa stöt-
dämpning och komfort. Sulan är oljebeständing. Iläggssula av memory foam som 
formar sig efter foten och ger en utmärkt komfort under hela arbetsdagen.

Läst: Normal 
Storlek: 39-47 
Färg: Marinblå 
Skyddsklass: S3 SRC

Art nr: IB1035

S3

S3

S3
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REEBOK 1030
Snygg lätt skyddssko från Reebok med teknik från traditionella sportskor.  
Ovandel av luftig textil. Fukttransporterande insida. Tähätta av aluminium och 
ultralätt spikskydd av textil. Halksäker sula - EXTRALIGHT®- av EVA för bästa stöt-
dämpning och komfort. Sulan är oljebeständing. Iläggssula av memory foam som 
formar sig efter foten och ger en utmärkt komfort under hela arbetsdagen.

Läst: Normal 
Storlek: 39-47 
Färg: Marin  
Skyddsklass: SIP SRC

Art nr: IB1030

REEBOK 1031
Snygg lätt skyddssko från Reebok med teknik från traditionella sportskor.  
Ovandel av luftig textil. Fukttransporterande insida. Tähätta av aluminium och 
ultralätt spikskydd av textil. Halksäker sula - EXTRALIGHT®- av EVA för bästa stöt-
dämpning och komfort. Sulan är oljebeständing. Iläggssula av memory foam som 
formar sig efter foten och ger en utmärkt komfort under hela arbetsdagen.

Läst: Normal 
Storlek: 39-47 
Färg: Svart 
Skyddsklass: SIP SRC

Art nr: IB1031
S1P

S1P
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K-RUSH
Dynamisk sportig skyddssko från BASE. Ovandel av luftig textil utan sömmar med 
förstärkt tåparti. Snörning med BOA system. Insida av hi-tech material för bästa 
andningsförmåga och komfort. Tåhätta av aluminium och textilspiksydd. Anatomisk 
iläggssula Dry’n Air med den patenterade teknologin som garanterar luftcirkula-
tion genom kanaler och hål. Nyutvecklad patenterad sula med smart och adaptivt 
system för en dynamisk komfort. Sulan anpassar sig efter underlaget och återvinner 
energi vid fotens rörelse. Den stabiliserar och hjälper foten till rätt position för att 
minska risken för skador. Sulans material består av PU/värmebeständigt gummi 
med i-daptive™ technology. 

Läst: Bred 
Storlek: 36-47
Skyddsklass: S1P HRO SRC

Art nr: B1005C

S1P

K-STEP
Dynamisk sportig skyddssko från BASE. Ovandel av luftig textil utan sömmar 
med förstärkt tåparti. Insida av hi-tech material för bästa andningsförmåga och 
komfort. Tåhätta av aluminium och textilspiksydd. Anatomisk iläggssula Dry’n Air 
med den patenterade teknologin som garanterar luftcirkulation genom kanaler och 
hål. Nyutvecklad patenterad sula med smart och adaptivt system för en dynamisk 
komfort. Sulan anpassar sig efter underlaget och återvinner energi vid fotens 
rörelse. Den stabiliserar och hjälper foten till rätt position för att minska risken för 
skador. Sulans material består av PU/värmebeständigt gummi med i-daptive™ 
technology. 

Läst: Bred 
Storlek: 39-47
Skyddsklass: S1P HRO SRC

Art nr: B1004A
S1P

KAPTIVE® LINE
 I-DAPATIV SYSTEM - NY REVOLUTIONERANDE 
TEKNIK PATENTERAT AV BASE PROTECTION. 

DET ÄR ETT SMART SYSTEM SOM VARIERAR BEROENDE AV AKTIVITET.

KOMFORT-  ENERGI ABSORBERAS OCH ÅTERVINNS VILKET MOTVERKAR TRÖTTHET.

DYNAMISK-  SULAN ANPASSAR SIG EFTER UNDERLAGET.

OFF ROAD-    STABILITETSKONTROLL VILKET MOTVERKAR RISKEN FÖR SKADOR OCH HÅLLER  
FOTEN I RÄTT POSITION. MOTVERKAR ÄVEN PÅFRESTNING PÅ LEDER.
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K-ROAD
Dynamisk sportig skyddssko från BASE. Ovandel av läder utan sömmar med 
förstärkt tåparti. Insida av hi-tech material för bästa andningsförmåga och 
komfort. Tåhätta av aluminium och textilspikskydd. Anatomisk iläggssula Dry’n 
Air med den patenterade teknologin som garanterar luftcirkulationen genom 
kanaler och hål. Nyutveckla patenterad sula med smart och adaptivt system för 
en dynamisk komfort. Sulan anpassar sig efter underlaget och återvinner energin 
vid fotens rörelse. Den stabilisera och hjälper foten till rätt position för att minska 
risken för skador. Sulans material består av PU/värmebeständigt gummi med 
i-daptive™ technology.

Läst: Bred 
Storlek: 40-47 
Skyddsklass: S3 HRO SRC

Art nr: B1000

K-BALANCE
Dynamisk sportig skyddssko från BASE. Ovandel av luftig textil utan sömmar 
med förstärkt tåparti. Insida av hi-tech material för bästa andningsförmåga och 
komfort. Tåhätta av aluminium och textilspiksydd. Anatomisk iläggssula Dry’n Air 
med den patenterade teknologin som garanterar luftcirkulation genom kanaler och 
hål. Nyutvecklad patenterad sula med smart och adaptivt system för en dynamisk 
komfort. Sulan anpassar sig efter underlaget och återvinner energi vid fotens 
rörelse. Den stabiliserar och hjälper foten till rätt position för att minska risken för 
skador. Sulans material består av PU/värmebeständigt gummi med i-daptive™ 
technology. 

Läst: Bred 
Storlek:  36-47 
Skyddsklass: S1P HRO SRC

Art nr: B1006A

S1P

S3
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YARD
Modern sportsko med bra passform av textil med mycket god andasfunktion, 
vilket ger en behaglig temperatur i skon. Snörning med det geniala snörsys-
temet BOA. Insida beklädd med andasmaterialet SANY-DRY, vilket andas och 
transporterar bort fukt.Aluminiumhätta och textilspikskydd APT, vilket är superlätt 
och helt flexibelt. Detta gör skon mycket lätt och komfortabel. Iläggsula MEMORY 
PLUS formar sig efter foten och garanterar god komfort och hög andasfunktion. 
Sula av PU/TPU. Mjuk PU för bästa stötdämpning och TPU för bra grepp och hög 
slitstyrka.

Läst: Normal 
Storlek: 35-48
Skyddsklass: S3  ESD  SRC

Art nr: 79490-000

S3

STACK
Modern sportsko med bra passform av textil med mycket god andasfunktion, 
vilket ger en behaglig temperatur i skon. Snörning med det geniala snörsystemet 
BOA. Insida beklädd med andasmaterialet SANY-DRY, vilket andas och transport-
erar bort fukt. Aluminiumhätta och textilspikskydd APT, vilket är superlätt och 
helt flexibelt. Detta gör skon mycket lätt och komfortabel. Iläggsula MEMORY 
PLUS formar sig efter foten och garanterar god komfort och hög andasfunktion. 
Sula av PU/TPU. Mjuk PU för bästa stötdämpning och TPU för bra grepp och hög 
slitstyrka.

Läst: Normal 
Storlek: 35-48 
Skyddsklass: S1P ESD  SRC

Art nr: 79420-000

S1P
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SUPPORTERS
Modern sportsko med bra passform av textil med mycket god andasfunktion, 
vilket ger en behaglig temperatur i skon. Insida beklädd med andasmaterialet 
SANY-DRY, vilket andas och transporterar bort fukt. Aluminiumhätta och textil-
spikskydd APT, vilket är superlätt och helt flexibelt. Detta gör skon mycket lätt 
och komfortabel. Iläggsula MEMORY PLUS formar sig efter foten och garanterar 
god komfort och hög andasfunktion. Sula av PU/TPU. Mjuk PU för bästa stöt-
dämpning och TPU för bra grepp och hög slitstyrka.

Läst: Normal 
Storlek: 35-48 
Skyddsklass: S3 ESD SRC

Art nr: 79440-001

 

FANS
Modern sportsko med bra passform av textil med mycket god andasfunktion, 
vilket ger en behaglig temperatur i skon. Insida beklädd med andasmaterialet 
SANY-DRY, vilket andas och transporterar bort fukt. Aluminiumhätta och textil-
spikskydd APT, vilket är superlätt och helt flexibelt. Detta gör skon mycket lätt 
och komfortabel. Iläggsula MEMORY PLUS formar sig efter foten och garanterar 
god komfort och hög andasfunktion. Sula av PU/TPU. Mjuk PU för bästa stöt-
dämpning och TPU för bra grepp och hög slitstyrka.

Läst: Normal 
Storlek: 35-48 
Skyddsklass: S1P ESD SRC

Art nr: 79500-000

EXTRATIME
Modern sportsko med bra passform av textil med mycket god andasfunktion, 
vilket ger en behaglig temperatur i skon. Insida beklädd med andasmaterialet 
SANY-DRY, vilket andas och transporterar bort fukt. Aluminiumhätta och textil-
spikskydd APT, vilket är superlätt och helt flexibelt. Detta gör skon mycket lätt 
och komfortabel. Iläggsula MEMORY PLUS formar sig efter foten och garanterar 
god komfort och hög andasfunktion. Sula av PU/TPU. Mjuk PU för bästa stöt-
dämpning och TPU för bra grepp och hög slitstyrka.

Läst: Normal 
Storlek: 35-48 
Skyddsklass: S3 SRC

Art nr: 79440-000

S3

S3

S1P
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TERRA – CANADAS 
TUFFASTE SKYDDSSKOR
Vi designar och skapar professionella skyddsskor. För att uttrycka det  
enkelt; vi utgår ifrån att vi gör världens bästa skyddsskor. Det är ett utma-
nande påstående men det är vad vi bestämde oss för att göra för över 30 
år sedan i Harbour Grace, Newfoundland, och det är vad vi gör idag. Utan 
kompromisser. Utan genvägar. Utan ursäkter.

Vi är stolta över vår attityd och vi vet att våra kunder delar den. Våra kunder 
är professionella användare som förväntar sig att få skyddsskor i kvalitet 
långt utöver det vanliga. Detta är vad Terra levererar.

Till varje par skor följer vårt löfte om att skorna uppfyller den högsta  
säkerhet med enastående komfort, passform och design.

PACER WHITE ESD
Exklusiv Sportig skyddssko med enastående komfort och modern design. Ovandel 
av microfiber och micromesh. Fukttransporterande insida behandlad med CLEAN-
FEET®. Skon är utrustad med stabiliserande gelänk för att undvika snedvridning 
av foten.  
Mellansula av EVA som ger en utmärkt stötdämpning och slitsula av gummi för 
bästa grepp. Skon är utrustad med komposithätta och spikskydd av komposit. 
Iläggssula av EVA med CLEANFEET  för att undvika dålig lukt. 

Läst: Bred                  
Storlek: 36-47 
Skyddsklass: S1P ESD  SRC

Art nr: 716109

Mycket låg vikt  
- endast 488g (stl.42)

S1P

200 J
COMPOSITE TOE CAP

E S D
CEI EN 61340-5-1

89 mmEXTRA LARGE

ELECTRICAL RESISTANCE

CONDUCTIVE ANTISTATIC

0,75 MOhm 35 MOhm

INSULATING

ZERO PERFORATION

S1P

200 J
COMPOSITE TOE CAP

E S D
CEI EN 61340-5-1

89 mmEXTRA LARGE

ELECTRICAL RESISTANCE

CONDUCTIVE ANTISTATIC

0,75 MOhm 35 MOhm

INSULATING

ZERO PERFORATION

RIDER
Exklusiv sportig skyddssko med enastående komfort och modern design. Ovandel 
av luftig mikrofiber och en insida av det unika andasmaterialet CleanFeet® vilket 
säkerställer en behaglig temperatur i skon. Skon är utrustad med stabiliserande 
gelänk för att undvika snedvridning av foten. Snörning med det unika snörsyste-
met BOA® Mellansula av EVA som ger en utmärkt stötdämpning och slitsula av 
gummi för bästa grepp. Tåhätta av komposit och textilspikskydd.

Läst: Bred 
Storlek: 36-47 
Skyddsklass: S1P ESD  SRC

Art nr: 10608
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Mycket låg vikt  
- endast 488g (stl.42)

10% BREDARE  
INNERSULA

INLÄGG

SULA

BAKKAPPA

10% bredare sula

Skorna är utrustade med extra bred 
hätta av komposit framtagen för att ge 
bästa utrymme för tårna. 

Bakkappa

Den anatomiska termoformade bakkap-
pan ger mer stadga vid rörelser i sidled 
och håller foten i rätt läge vid gång.’
 

Stabiliserande gelänk

Gelänken är gjort av polycarbonat 
och skyddar hälpartiet från skador vid 
flektion och snedvridning. 

sula

Gjord av PU. Sulans mönster är 
utformat för att ge det bästa greppet. 
Förstärkningarnas utformning ger 
maximal stabilitet och stöt dämpning. 

SKYDDSSKOR MED EXTRA BRED 
LÄST. LUFTIGA, RYMLIGA, STABILA 

OCH MED BÄSTA GREPP!

VITHAR
Superlätt sandal med allt som krävs för att få bästa möjliga komfort under hela 
arbetsdagen. Skon är utrustad med extra bred hätta av komposit, framtagen för 
att ge bästa utrymme för tårna. Den är också utrustad med textilspikskydd APT, 
vilket är superlätt och mycket flexibelt. Ovandel av läder. Insida av antibakteriellt 
tyg för att motverka fotsvamp och dålig lukt. Anatomisk iläggssula som garanterar 
bästa stötdämpning. Slitsula av PU med bästa grepp och stötdämpning.

Läst: Extra Bred, med rymligt tåparti
Storlek: 36-48 
Skyddsklass: S1P ESD SRC

Art nr: 13010-001

AEGIR
Superlätt skyddssko med allt som krävs för att få bästa möjliga komfort under 
hela arbetsdagen. Skon är utrustad med extra bred hätta av komposit, framtagen 
för att ge bästa utrymme för tårna. Den är också utrustad med textilspikskydd 
APT, vilket är superlätt och mycket flexibelt. Ovandel av BREATEX och läder 
vilket ger en behaglig temperatur i skon. Insida av antibakteriellt tyg för att 
motverka fotsvamp och dålig lukt. Anatomisk iläggssula som garanterar bästa 
stötdämpning. Slitsula av PU med bästa grepp och stötdämpning.

Läst: Extra Bred, med rymligt tåparti
Storlek: 36-47 
Skyddsklass: S1P ESD SRC

Art nr: 13000-000
S1P

200 J
COMPOSITE TOE CAP

E S D
CEI EN 61340-5-1

89 mmEXTRA LARGE

ELECTRICAL RESISTANCE

CONDUCTIVE ANTISTATIC

0,75 MOhm 35 MOhm

INSULATING

ZERO PERFORATION

S1P

200 J
COMPOSITE TOE CAP

E S D
CEI EN 61340-5-1

89 mmEXTRA LARGE

ELECTRICAL RESISTANCE

CONDUCTIVE ANTISTATIC

0,75 MOhm 35 MOhm

INSULATING

ZERO PERFORATION
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ZATOPEK   
Snygg sportsko av läder. Insida beklädd med andas materialet SANY-DRY, vilket 
andas och transporterar bort fukt. Aluminium hätta och textilspikskydd APT, vilket 
är superlätt och mycket flexibelt. Detta gör skon mycket lätt och komfortabel. 
Iläggssulan Cofra-Soft ger foten en skön komfort och absorberar och transporterar 
bort fukt från foten. Slitsula av PU/TPU. Mjuk PU för bästa stötdämpning och TPU 
för bra grepp och hög slitstyrka.

Läst: Bred
Storlek: 39-47 
Skyddsklass: S3  SRC

Art nr: 78500-002

 Halksäker och slitstark sula med bra grepp

 Sulan följer fotens rörelse, är lätt och motverkar påfrestningar 

 Med aluminiumtåhätta och textilspikskydd - lätta och funktionella skydd

 Iklädd andasmaterialet SANY-DRY som transporterar bort fukt och ger torra fötter

– garanterat lätt med maximal komfort

Anti Perforation Textile

vikt
lägre än

500 gr

10 mm 6 mm 2,5 mm

parfymerad
f o t s u l a

S3
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POTENCY
Snygg sportsko av textil med mycket god andasfunktion vilket ger en behaglig 
temperatur i skon. Snörning med det geniala snörsystemet BOA.  Insida beklädd 
med andasmaterialet SANY-DRY, vilket andas och transporterar bort fukt. Alumini-
umhätta och textilspikskydd APT, vilket är superlätt och mycket flexibelt. Detta 
gör skon mycket lätt och komfortabel. Iläggsulan Cofra-Soft ger foten en skön 
komfort och absorberar och transporterar bort fukt från foten. Slitsula av PU/TPU. 
Mjuk PU för bästa stötdämpning och TPU för bra grepp och hög slitstyrka.

Läst: bred
Storlek: 36-47 
Skyddsklass: S1P ESD SRC

Art nr: 78810-000

200 J
COMPOSITE TOE CAP

E S D
CEI EN 61340-5-1

89 mmEXTRA LARGE

ELECTRICAL RESISTANCE

CONDUCTIVE ANTISTATIC

0,75 MOhm 35 MOhm

INSULATING

ZERO PERFORATION

S1P

PETRI 
Snygg sportsko av BREATEX ett material med mycket god andasfunktion vilket 
ger en behaglig temperatur i skon. Insida beklädd med andasmaterialet SANY-
DRY, vilket andas och transporterar bort fukt. Aluminiumhätta och textilspikskydd 
APT, vilket är superlätt och mycket flexibelt. Detta gör skon mycket lätt och 
komfortabel. Iläggssulan Cofra-soft ger foten en skön komfort och absorberar 
och transporterar bort fukt från foten. Slitsula av PU/TPU. Mjuk PU för bästa 
stötdämpning och TPU för bra grepp och hög slitstyrka.

Läst: Bred
Storlek: 35-47 
Skyddsklass: S1P SRC

Art. nr: 78450-002
S1P

DAVENPORT 
Snygg sandal av narvläder. Insida beklädd med andasmaterialet SANY-DRY, vilket 
andas och transporterar bort fukt. Aluminium hätta och textilspikskydd APT, vilket 
är superlätt och mycket flexibelt. Detta gör skon mycket lätt och komfortabel. 
Iläggssulan Cofra-soft ger foten en skön komfort och absorberar och transporterar 
bort fukt från foten. Slitsula av PU/TPU. Mjuk PU för bästa stötdämpning och TPU 
för bra grepp och hög slitstyrka.

Läst: Bred
Storlek: 39-47 
Skyddsklass: S1P ESD SRC

Art. nr: 78491-000
S1P
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CARAVAGGIO 
Slitstark mycket lätt skyddssko av narvläder med gummiförstärkt tåparti. Insida 
beklädd med ett slitstarkt mycket komfortabelt material som transporterar bort 
fukt från foten. Komposithätta och textilspikskydd APT, vilket är superlätt och 
mycket flexibelt. Iläggssula AIR av materialet EVA som garanterar en god stabil-
itet och komfort för foten. Slitsula av PU/TPU. Mjuk PU för bästa stötdämpning 
och TPU för bra grepp och hög slitstyrka.

Läst: Extra bred
Storlek: 39-47 
Skyddsklass: S3  SRC

Art nr: 20140-000

MODIGLIANI 
Slitstark mycket lätt känga av narvläder med gummiförstärkt tåparti. Insida 
beklädd med ett slitstarkt mycket komfortabelt material som transporterar bort 
fukt från foten. Komposithätta och textilspikskydd APT, vilket är superlätt och 
mycket flexibelt. Iläggssula AIR av materialet EVA som garanterar en god stabil-
itet och komfort för foten. Slitsula av PU/TPU. Mjuk PU för bästa stötdämpning 
och TPU för bra grepp och hög slitstyrka.

Läst: Extra bred
Storlek: 39-47 
Skyddsklass: S3  CI SRC

Art nr: 20130-000
S3

S3

S3

FOTOFINISH
Suverän sportsko med perfekt passform och unika tekniska lösningar för optimal 
komfort. Ovandel av nubuck med förstärkt tåparti. Insida beklädd med andastextil 
som transporterar bort fukt. Utrustad med aluminiumhätta och textilspikskydd 
APT, vilket är superlätt och mycket flexibelt. Anatomisk iläggssula garanterar 
bästa stötdämpning och transporterar bort fukten i skon. Greppsäker avancerad 
slitsula av TPU för att ge en maximal komfort och stabilisera foten för att 
förhindra vridning.

Läst: Bred
Storlek: 39-47 
Skyddsklass: S3  SRC

Art nr: 19030-000
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GRAVITY ZERO
Ultralätt sportig skyddssko. Ovandel av textil med mycket bra andasfunktion.
Insida beklädd med andas material som ser till att det bibehålls en behaglig 
temperatur i skon under hela arbetsdagen. Tåhätta av aluminium och spikskydd av 
Komposit. Slitsula av EVA/Vibram gummi för en utmärkt komfort och med mycket 
bra grepp.

Läst: Normal 
Storlek: 38-47 
Skyddsklass: SIP SRC

Art nr: 1GZELWS1M03

GRAVITY 22
Ultralätt sportig skyddssko. Ovandel av läder . Insida beklädd med andasmaterial 
som ser till att det bibehålls en behaglig temperatur i skon under hela arbetsda-
gen. Tåhätta av aluminium och spikskydd av komposit.
Slitsula av EVA/Vibram gummi för en utmärkt komfort och mycket bra grepp.

Läst: Normal 
Storlek: 38-47 
Skyddsklass: S3 SRC

Art nr: 1G22LWS3M02

S1P

SILVER RACER XTS
Lätt snygg sportsko med utmärkt passform och optimal komfort. Ovandel av 
slitstark mesh med förstärkning av gummi på tå partiet. Tåhätta av glasfiber och 
textilspikskydd. Insida beklädd med andasmaterial. Anatomisk iläggssula.

Läst: normal
Storlek: 39-47 
Skyddsklass: S1P HRO SRC

Art nr: 641390
S1P

S3
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CUBAN
Sportig lätt skyddssko i innovativ design. Ovandel av microfiber med bra andasför-
måga. Insida beklädd med andasmaterial som transporterar bort fukt. Tåhätta av 
aluminium och mjukt spikskydd. Halksäker slitsula av PU.

Läst: Bred
Storlek: 35-47 
Skyddsklass: S1P ESD  SRC

Art nr: 91328-01L
S1P

S3

CUBAN BOA
Sportig lätt skyddssko i innovativ design. Snörning med det geniala snörsystemet 
BOA®. Ovandel av microfiber med bra andasförmåga. Insida beklädd med andas-
material som transporterar bort fukt. Tåhätta av aluminium och textilspikskydd. 
Halksäker slitsula av PU.

Läst: Bred 
Storlek: 35-48
Skyddsklass: S3 ESD  SRC

Art nr: 91373-00L



101

S
K

Y
D

D
S

S
K

O
R

ARKO
Sportig skyddssko av finaste narvläder med tåhätta ochspikskydd av komposit. 
Snörning med det geniala snörsystemet BOA. Insida beklädd med andasmaterial. 
Sula från Vibram som gör skon mycket komfortabel och ger ett utmärkt grepp.

Läst: Bred. 
Storlek: 38-48 
Skyddsklass: S3 SRC

Art nr: 81184-03L
S3

MENEITO
Sportig lätt sandal i innovativ design. Ovandel av Micro fiber med bra andasför-
måga. Insida beklädd med andasmaterial som transporterar bort fukt. Tåhätta av 
aluminium och mjukt spikskydd. Halksäker slitsula av PU.

Läst: Bred 
Storlek: 35-47 
Skyddsklass: S1P ESD SRC

Art nr: 91355-00L
S1P
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ORTLES
Mycket bekväm skyddssko med ovandel av PU belagt läder med inslag av 
microfiber. Reflexdetaljer för ökad synbarhet. Insida beklädd av 3D air för bästa 
luftcirkulation, det absorberar och transporterar bort fukt. Tåhätta av aluminium 
och flexibelt textilspikskydd. Skon är utrustad med stabiliserande gelänk. 
Förstärkt tåparti. Slitsula från VIBRAM. Slitsulan har en speciell gummiblandning 
som garanterar bibehållen flexibilitet och komfort även i låga temperaturer.
Ergonomisk stötdämpande illäggssula som garanterat bästa komfort.

Läst: Bred
Storlek: 38-48
Skyddsklass: S3  HRO  HI SRC

Art nr: 30335-00L
S3

ORTISEI
Vattentät bekväm känga med ovandel av PU belagt läder med inslag av microfi-
ber. Den är utrustad med membranet OUTDRY som är ett unikt material som gör 
skon vattentät och håller en jämn temperatur i skon hela dagen. Reflexdetaljer 
för ökad synbarhet. Insida beklädd av 3D air för bästa luftcirkulation, det 
absorberar och transporterar bort fukt. Tåhätta av aluminium och flexibelt 
textilspikskydd. Skon är utrustad med stabiliserande gelänk. Förstärkt tåparti. 
Slitsula från VIBRAM. Slitsulan har en speciell gummiblandning som garanterar 
bibehållen flexibilitet och komfort även i låga temperaturer.
Ergonomisk stötdämpande illäggssula som garanterat bästa komfort.

Läst: Bred 
Storlek: 38-48
Skyddsklass: S3 HRO WR HI SRC

Art nr: 30334-00L
S3WR
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S3

MONTAUK
Sportig känga av finaste narvläder med tåhätta och spikskydd av kom-
posit. Insida beklädd med andasmaterial. Sulan är av 2-komponents PU.  
Oljebeständig, antistatisk och stötdämpande.

Läst: Bred
Storlek:38-47 
Skyddsklass: S3 SRC

Art nr: 81154-11

PORTORICO
Sportig sandal av finaste narvläder med tåhätta och spikskydd av kom-
posit. Insida beklädd med andasmaterial. Sulan är av 2-komponents PU.  
Oljebeständig, antistatisk och stötdämpande.

Läst: Bred
Storlek:38-47 
Skyddsklass: S1P SRC

Art nr: 81103-03
S1P

S3

LAND 
Sportig skyddssko av finaste narvläder med tåhätta och spikskydd av 
komposit. Insida beklädd med andasmaterial. Sulan är av 2-komponents 
PU. Oljebeständig, antistatisk och stötdämpande.

Läst: Bred
Storlek: 38-47 
Skyddsklass: S3 SRC

Art nr: 81153-18
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regn

outdry fot

Membranet med andasfunktion lami-
neras direkt på det yttre skiktets 
insida. Vattnet stannar på utsidan 
skon och din fot förblir behagligt 
torr: maximal andasfunktion och 
komfort.

yttre

fukt

luft
foder

OutDry är en italiensk innovativ teknologi för vatten täta skor med andasfunk-
tion. Tillverkningstekniken innebär att sömmarna till skons vattentäta material 
svetsas samman. Därefter tillförs materialet ett patenterad laminat – ett 
membran som i yttersta lagret skyddar mot vatten. 

  Det yttersta lagret och membranet ger ett kompakt och funktionellt 
material.

  Ytskiktet tar inte upp vatten, skon behåller sin vikt oavsett hur mycket 
vatten den utsätts för.

  De tunna sömmarna blockerar inte andasmaterialet vilket gör att anda 
funktionen sker i hela skon.

  Utrustad med komposithätta och textilspikskydd.

– det är på insidan du 
märker skillnaden

Membranet med andasfunktion lamineras direkt på det yttre skiktets insida. 
Vattnet stannar på utsidan skon och din fot förblir behagligt torr: maximal 
andasfunktion och komfort.

EXPLORER 
Skyddssko av högkvalitativt läder och insida av det högteknologiska materialet 
OutDry. OutDry är ett unikt material som gör skon vattentät och håller en jämn 
temperatur i skon hela dagen. OutDry absorberar fukten i skon och håller foten 
torr. Skon är utrustad med komposithätta och textilspikskydd, vilket är superlätt 
och mycket flexibelt. Den har en Vibramsula av gummi som gör skon mycket 
komfortabel och ger ett utmärkt grepp. Tester har visat att Vibramsulan behåller 
sina egenskaper också vid låga temperaturer.

Läst: Bred
Storlek: 39-47 
Skyddsklass: S3 HRO WR SRC

Art nr: 80118-05
S3WR

ELDORADO
Känga av högkvalitativt läder och insida av det högteknologiska materialet OutDry. 
OutDry är ett unikt material som gör skon vattentät och håller en jämn temperatur 
i skon hela dagen. OutDry absorberar fukten i skon och håller foten torr. Kängan 
är utrustad med komposithätta och textilspikskydd, vilket är superlätt och mycket 
flexibelt. Den har en Vibramsula av gummi som gör skon mycket komfortabel och 
ger ett utmärkt grepp. Tester har visat att Vibramsulan behåller sina egenskaper 
också vid låga temperaturer.

Läst: Bred
Storlek: 39-47 
Skyddsklass: S3  HRO  WR  SRC

Art nr: 80117-08

EMPIRE 
Vinterfodrad Skyddskänga av högkvalitativt läder och insida av det högteknolo-
giska materialet Out Dry. Out Dry är ett unikt material som gör skon vattentät och 
håller en jämn temperatur i skon hela dagen. Out Dry absorberar fukten i skon och 
håller foten torr. Kängan är utrustad med komposithätta och textilspikskydd, vilket 
är superlätt och mycket flexibelt. Den har en Vibramsula av gummi som gör skon 
mycket komfortabel och ger ett utmärkt grepp. Tester har visat att Vibramsulan 
behåller sina egenskaper också vid låga temperaturer. 

Läst: Bred
Storlek: 38-47 
Skyddsklass: S3  HRO  WR  SRC  CI  SRC

Art nr: 88169-00
S3CIWR

S3WR

OUTDRY
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KÄNGA 840 
Vattentät GORE-TEX känga av narvläder med stålhätta och spikskydd. Slitsula av 
2-komponents PU med mycket god stötdämpning och utmärkt grepp.

Läst: Bred 
Storlek: 36-47 
Skyddsklass: S3  C1  WR  SRC

Art nr: 840GA

GORE-TEX 

S3WR

GORE-TEX® SKOR HAR ANDNINGSFÖRMÅGA, ÄR 
VARAKTIGT VATTENTÄTA OCH KONSTRUERADE 
FÖR ATT ALLTID SKYDDA FÖTTERNA OCH HÅLLA 
DEM VARMA OCH TORRA. 

CHAGALL/SUNRISE 
Sko GORE-TEX. Skon ger maximal komfort under alla årstider. Den är vattentät 
och andas. Utrustad med komposithätta och APT plate spikskydd vilket är 
superlätt och mycket flexibelt. Iläggssula Soft bed som garanterar komfort, bra 
stötdämpning och god stabilitet för foten. Slitsula av PU/TPU. Mjuk PU för bästa 
stötdämpning och TPU för bra grepp och hög slitsyrka.

Läst: Extra Bred
Storlek: 36-47 
Skyddsklass: S3  WR  SRC

Art nr: 20690-001

GAUGUIN
Känga GORE-TEX. Kängan ger maximal komfort under alla årstider. Den är vat-
tentät och andas. Utrustad med komposithätta och APT plate spikskydd vilket är 
superlätt och mycket flexibelt. Iläggssula Soft Bed som garanterar komfort, bra 
stötdämpning och god stabilitet för foten. Slitsula av PU/TPU. Mjuk PU för bästa 
stötdämpning och TPU för bra grepp och hög slitstyrka.

Läst: Extra bred
Storlek: 39-47 
Skyddsklass: S3  WR  C1 SRC

Art nr: 20520-000
S3WR

S3WR
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COFRAS Easy Work serie är framtagen för att kunna erbjuda dig en bra skyddsko med tåhätta av glasfiber 

och “Kevlar” spik skydd till ett oslagbart pris. De är lätta och slitstarka och dessutom väldigt komfortabla.

NEW CELTIC 
CELTIC är en lädersko med insida av andasmaterial. Den är utrustad med tåhätta 
av glasfiber och APT plate spikskydd vilket är superlätt och helt metallfritt. 
Greppsäker slitsula. 

Läst: Extra bred.  
Storlek: 36-48 
Skyddsklass: S3 SRC

Art nr: NA002-000
S3

ANDASFODER

NEW TIRRENIAN 
Tirrenian är en läderkänga med insida av andasmaterial. Den är utrustad med 
tåhätta av glasfiber och APT plate spikskydd vilket är superlätt och helt metall-
fritt. Greppsäker slitsula.     

Läst: Extra bred                                                                  
Storlek: 39-47
Skyddsklass: S3 SRC

Art nr: NA001-000
S3

ANDASFODER

NEW PERSIAN 
Persian är en lädersandal med insida av andasmaterial. 
Den är utrustad med tåhätta av glasfiber och APT plate spikskydd vilket är 
superlätt och helt metallfritt. Greppsäker slitsula. 

Läst: Extra bred
Storlek: 36-47 
Skyddsklass: S1P SRC

Art nr: NA012-000
S1P

ANDASFODER

LÄTTA, SLITSTARKA 
SKOR FÖR TUFFA TAG    
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LIMA 
Lätt skyddsko med komposithätta och textil spikskydd.  Ovandel av läder med 
insida av andasmaterial för att behålla en behaglig temperatur i skon under hela 
arbetsdagen. Sulan är av 2- komponents  PU med hög stötupptagningsförmåga. 
Slitstark halksäker slitsula.

Läst: Bred
Storlek: 36-47 
Skyddsklass: S1P SRC

Art nr: SF750-002
S3

NEW SUEZ 
Suez är en mockasko med insida av andasmaterial. Den är utrustad med tåhätta 
av glasfiber och APT plate spikskydd vilket är superlätt och helt metallfritt. 
Greppsäker slitsula.

Läst: Extra bred
Storlek: 36-47 
Skyddsklass: S1P SRC

Art nr: NA009-000
 S1P

ANDASFODER

S1P

NEW TAMIGI
Skyddssko av läder med stålhätta och spikskydd. Insida beklädd med andasma-
terialet TEXELLE som absorberar och transporterar bort fukt. Mjuk och anatomiskt 
utformad iläggssula som garanterar bra stabilitet och mycket god stötdämpning. 
Slitstark sula av 2-komponents PU. 

Läst: Bred
Storlek: 36-48 
Skyddsklass: S1P SRC

Art nr: NT110-000
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ENDURANCE ESD
Bekväm och mycket lätt skyddssko av narvläder. Insida beklädd med andas 
material för att hålla en behaglig temperatur i skon under hela arbetsdagen.
Skon är utrustad med tåhätta av komposit och textilspikskydd. Halksäker slitsula 
av 2-komponents PU. Komfortabel illäggssula av PU/textil som ger foten skön 
komfort och absorberar och transporterar bort fukt från foten.

Läst: Normal  
Storlek: 38-47 
Skyddsklass: S3 SRC

Art nr: 1ENDLWSDF02

S3

TYPHOON LOW
Bekväm och mycket lätt skyddssko av nubuk. Insida beklädd med andas material 
för att hålla en behaglig temperatur i skon under hela arbetsdagen.Skon är 
utrustad med tåhätta av komposit och textilspikskydd. Halksäker slitsula av 
2-komponents PU. Komfortabel illäggssula av PU/textil som ger foten skön 
komfort och absorberar och transporterar bort fukt från foten.

Läst: Normal 
Storlek: 36-47 
Skyddsklass: S3 SRC

Art nr: 1TYPLWS3000

S1P

GALE 

Bekväm och mycket lätt skyddssandal av läder. Insida beklädd med andas mate-
rial för att hålla en behaglig temperatur i skon under hela arbetsdagen.Sandalen 
är utrustad med tåhätta av komposit och textilspikskydd. Halksäker slitsula av 
2-komponents PU. Komfortabel illäggssula av PU/textil som ger foten skön 
komfort och absorberar och transporterar bort fukt från foten.

Läst: Normal  
Storlek: 36-47 

Skyddsklass: SIP SRC

Art nr: 1GALLWS1000

S3
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S3

ICARO 
Skyddssko av läder med stålhätta och spikskydd.
Iläggssula som absorberar fukt. Sula av 2-komponents PU med hög  
stötupptagnings förmåga.

Läst: Bred  
Storlek: 49-51  
Skyddsklass: S3  SRC

Art nr: 34441-XX6

MJUKTOFFEL MED 

STÅLHÄTTA
Behaglig mjuktoffel av läder med stålhätta. Fällbar rem på ovansidan, som går att 
fälla ner som hälrem. Stötdämpande sula av PU. 

Läst: Normal 
Storlek: 35-47  
Skyddsklass:  S1

Art nr: 7132

TOFFEL MED STÅLHÄTTA
Mycket behaglig toffel av läder med stålhätta. Sula på insidan av det mjuka 
stötdämpande materialet Cambrelle. Fast bakrem.

Läst: Normal 
Storlek: 36-48  
Skyddsklass: S1

Art nr: 7175

MJUKTOFFEL UTAN  
STÅLHÄTTA 
Behaglig mjuktoffel av läder. Stötdämpande sula av PU. 

Läst: Normal
Storlek: 36-47 

Art nr: 2000

WELDER 
Känga av läder med komposithätta och APT plate spikskydd vilket är superlätt och 
helt metallfritt. Insida av slitstarkt andasmaterial som transporterar bort fukt och 
håller foten torr. Greppsäker slitsula av PU/Nitril med hög stötupptagnings- för-
måga. Sulan är värmebeständig till 300²C.

Läst: Bred
Storlek: 39-47
Skyddsklass: S3 H1 C1 HRO SRC

Art nr: 28170-000
S3

ANDASFODER METALLFRITT 
SPIKSKYDD 
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VIKING ANACONDA BOA GTX
Funktionell sko med Gore-Tex membran för garanterad vattentäthet kombinerat 
med bra andningsförmåga, vilket ger bra komfort. Skon är utrustad med en stöd-
jande hälkappa som håller foten på plats och en stötdämpande EVA-mellansula. 
Unikt och smart BOA-snörsystem för extra snabb och enkel snörning. Tålig 
UGC-yttersula i naturgummi med djupa mönster som ger utmärkt grepp både på 
våta underlag och ojämn terräng.

Läst: Normal 
Storlek: 36-47

Art nr: 345000246

QUARTER GTX
Gore-Tex sko från Viking. Utsida i mesh och syntet. Snörning framtill. Vadderad 
plös och krage. Insida i mesh. Yttersula i räfflat gummi med EVA. Skor som andas.

Läst: Normal
Storlek: 36-47

Art nr: 347510278
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APEX II GTX BOA.
En avancerad konstruktion på ovandel med mesh och membran ger din fot sta-
bilitet samtidigt som det håller nere vikten, tack vare denna unika konstruktion 
väger skon bara 297 gram i storlek 42. Trots detta är den helt vattentät tack 
vare ett avancerat Gore-Textmembran. För extra komfort har skon det unika 
snör systemet BOA. Mellansula av EVA. Slitsula av gummi.

Läst: Normal
Storlek: 36-47

Art nr:36-40 346210002, 41-47 346200002

CONSTRICTOR BOA
Vattentät känga som ger dina fötter största möjliga värma och skydd på vintern. 
Luftigt primaloft foder och en unik Primaloft Areogel innersula för bästa värme och 
komfort. Utrustad med det unika snörsystemet BOA.
Yttersula är Vikings unika Ultimate Grip Concept® som ger ett fantastiskt grepp på 
snö och hala underlag

Läst: Normal
Storlek: 36-47

Art nr 388200246
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VANTAGE CTX 
Vattentät, lätt hikingsko med unik komfort och snygg design.
Ovandel av läder med inslag av textil. Insida beklädd med andas material som 
transporterar bort fukt. Mellansula av EVA som ger optimal stötdämpning både för 
häl och trampdyna. Slitsula av gummi för bästa grepp. Anatomisk illäggssula.

Läst: Normal
Storlek: 39-47

Art nr: 654410

ACADIA CTX DAM
Vattentät sportsko speciellt framtagen för kvinnor. Unik komfort och snygg 
design. Ovandel av läder med inslag av textil. Insida beklädd med andas material 
som transporterar bort fukt. Mellansula av EVA som ger optimal stötdämpning 
både för häl och trampdyna. Slitsula av gummi för bästa grepp. Anatomisk 
illäggssula.

Läst: Dam
Storlek: 36-41

Art nr: 652510
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S3 CI

ROTOR BOA
Vinterfodrad känga av läder i högsta kvalitet med BOA® snörning. Fordrad med 
äkta ull för att behålla värmen i kängan. Tåhätta av komposit och spikskydd av 
kevlar, vilket är superlätt och helt flexibelt. Utrustad med stabiliserande gelänk 
som skyddar foten mot snedvridning. Sula av 2-komponents PU med Förstärkt 
tåparti för lång livslängd.

Läst: Bred  
Storlek: 38-47 
Skyddsklass: S3 CI SRC

Art nr: 81375-00L

ROLING BOA 
Känga av läder i högsta kvalitet med BOA® snörning. Insida beklädd med andas-
material. Tåhätta av komposit och spikskydd av kevlar, vilket är superlätt och helt 
flexibelt. Utrustad med stabiliserande gelänk som skyddar foten mot snedvridning. 
Sula av 2-komponents PU med Förstärkt tåparti för lång livslängd.

Läst: Bred  
Storlek: 40-47
Skyddsklass: S3 SRC

Art nr: 81374-00L
S3
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ELDORADO ARCTIC
Vattentät vinterfodrad känga av läder i högsta kvalitet med snörning. Fordrad med 
äkta ull för att behålla värmen i kängan. Tåhätta av komposit och spikskydd av 
kevlar, vilket är superlätt och helt flexibelt. Utrustad med stabiliserande gelänk 
som skyddar foten mot snedvridning. Unik sula från VIBRAM® med ett avancerat 
system för att ge maximalt grepp på is och snö. Förstärkt tåparti för lång 
livslängd.

Läst: Bred  
Storlek: 40-47 
Skyddsklass: S3 HRO HI WR CI SRC

Art nr: 89117-15L
S3CIWR

TERRANOVA ARCTIC
Vattentät vinterfodrad känga av läder i högsta kvalitet med både snörning och 
dragkedja. Fordrad med PRIMALOFT® för bästa värmeisolering. Tåhätta av 
komposit och spikskydd av kevlar, vilket är superlätt och helt flexibelt. Utrustad 
med stabiliserande gelänk som skyddar foten mot snedvridning. Unik sula från 
VIBRAM® med ett avancerat system för att ge maximalt grepp på is och snö.
Förstärkt tåparti för lång livslängd.

Läst: Bred  
Storlek: 40-47 
Skyddsklass: S3 HRO HI WR CI SRC

Art nr: 89128-23L
S3CIWR

MAXIMALT GREPP PÅ  
IS OCH SNÖ    
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TERRANOVA 
Dubbelfordad Vinterkänga av högkvalitativt läder med både snörning och 
dragkedja. Den håller värmen ner till 20 minusgrader. Den är utrustad med kom-
posittåhätta och textilspikskydd, vilket är superlätt och mycket flexibelt. Varken 
tåhättan eller spikskyddet kyler vid låga temperaturer. Den har en Vibramsula av 
gummi som gör skon mycket komfortabel och ger ett utmärkt grepp. Tester har 
visat att Vibramsulan behåller sina egenskaper också vid låga temperaturer. 

Läst: Bred
Storlek: 38-48
Skyddsklass: S3 HRO CI SRC

Art nr: 80128-01

S3CIWR

EMPIRE 
Vinterfodrad Skyddskänga av högkvalitativt läder och insida av det högteknolo-
giska materialet Out Dry. Out Dry är ett unikt material som gör skon vattentät och 
håller en jämn temperatur i skon hela dagen. Out Dry absorberar fukten i skon 
och håller foten torr. Kängan är utrustad med komposithätta och textilspikskydd, 
vilket är superlätt och mycket flexibelt. Den har en Vibramsula av gummi som 
gör skon mycket komfortabel och ger ett utmärkt grepp. Tester har visat att 
Vibramsulan behåller sina egenskaper också vid låga temperaturer. 

Läst: Bred
Storlek: 38-47 
Skyddsklass: S3 HRO WR CI SRC

Art nr: 88169-00

S3 CI
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Below Zero är utformad för extrema väderförhållanden.
Både sula och läder behåller sin styrka och flexibilitet även vid mycket låga temperaturer.

FUNDINN
Vinterfodrad känga med snörning och dragkedja. Dubbelfodrad med både pilé 
och Thinsulate®. Både läder och sula behåller sin styrka och flexibilitet även vid 
mycket låga temperaturer. Den är utrustad komposithätta och textilspikskydd 
APT, vilket är superlätt, flexibelt och helt metallfritt. Kyler ej vid låga temperatur-
er. Ovandel av italienskt läder av mycket hög kvalitet. Slitsula av flexibel PU/nitril 
med stabiliserande gelänk för att motverka vridning av foten. Förstärkt tåparti.

Läst: Extra bred
Storlek: 39-47 
Skyddsklass: S3 WR CI HRO SRC

Art nr: 13510-000
S3 CI

METALLFRITT 
SPIKSKYDD 

S3 CI

METALLFRITT 
SPIKSKYDD 

HERRAN 
Vinterfodrad stövel med dragkedja. Dubbelfodrad med både pilé och Thinsulate®. 
Både läder och sula behåller sin styrka och flexibilitet även vid mycket låga 
temperaturer. Den är utrustad komposithätta och textilspikskydd APT, vilket är 
superlätt, flexibelt och helt metallfritt. Kyler ej vid låga temperaturer. Ovandel 
av italienskt läder av mycket hög kvalitet. Slitsula av flexibel PU/nitril med 
stabiliserande gelänk för att motverka vridning av foten. Förstärkt tå parti.

Läst: Extra bred
Storlek: 39-47 
Skyddsklass: S3 WR CI HRO SRC

Art nr: 13560-000

BELOW ZERO –  
FÖR EXTREM KYLA

DUBBELFODRAD

DUBBELFODRAD
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BARENTS 
Barents är en vinterfodrad läderkänga. Den är utrustad med komposithätta och 
APT plate spikskydd vilket är superlätt och helt metallfritt. Greppsäker slitsula.        

Läst: Extra bred                     
Storlek: 36-47 
Skyddsklass: S3 CI SRC

Art nr: NA005-000
S3 C1

METALLFRITT 
SPIKSKYDD 

NEW ODER 
Vinterstövel med dragkedja.Ovandela av läder.  Utrustad med stålhätta och APT 
plate spikskydd vilket är superlätt och helt metallfritt. Fodrad med konstpäls. 
Greppsäker slitsula av 2 komponents PU. 

Läst: Bred
Storlek: 39-47 
Skyddsklass: UK S3 CI SRC

Art nr:  NT380-000
S3 C1

METALLFRITT 
SPIKSKYDD 
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TANKER 
Lätt, bekväm PU stövel med stålhätta och spikskydd.
Uttagbar iläggssula som absorberar och transporterar bort fukt.  
Oljebeständig och syrabeständig.

Läst: Bred 
Storlek: 36-48  
Skyddsklass: S5 CI SRC

Art nr: PUSS5

NEW HUNTER
Lätt bekväm PU stövel med stålhätta.
Uttagbar iläggssula som absorberar och tranporterar bort fukt. Olje-,  syra och 
urinbeständig.

Läst: Bred
Storlek: 36-47 
Skyddsklass: S4 CI SRC

Art nr: 00010-051  

FODER
THERMO-DRY Foder till gummi stövel 
NBS5. Håller värmen och håller foten torr. 
Reflex på den synliga delen.

Storlek: 36-47 
Skyddsklass:

Art nr: 00300-000

S5

SUPER LIGHT

NBS5 
Gummistövel med stålhätta och spikskydd. Sula av nitrilgummi. Uttagbar iläggs-
sula som absorberar och transporterar bort fukt i stöveln.

Läst: Bred 
Storlek: 36-48  
Skyddsklass: S5 SRC

Art nr: NBS5
S5

S4

SUPER LIGHT



119

S
T

Ö
V

L
A

R

Niltrilgummi 
>> Nötningstålig och halksäker sula.

Apt plate 
>> Lättare än stål, endast 50g jämfört med vanligt spiktrampskydd i stål som väger 65g. 
>> Högre värmeisolering jämfört med stål. 
>> Ytan är skyddad till 100%.

Komposittåhätta 
>> Resistent upp till 200 J. 
>> Icke magnetisk 
>> Reducerad tjocklek 
>> Värmeisolering 
>> Den står emot stötar (200J) 
>> Lättare, den väger endast 50g jämfört med en vanlig stålhätta som väger 90g.

Iläggsula 
>> Iläggsulan ger isolering mot låga temperaturer. Den tekniska komforten inuti skon  
 uppfylls tack vare den speciella sammansättningen av PU som utformats för  
 att ge hög isolering. Iläggsulan är täckt med tyg.

Innovativ sammansättning
>> Innovativ extra lätt sammansättning. sammansättningen gör det möjligt att bibehålla  
 stövelns kemiska och fysiska förmåga under tiden. Mycket god resistens   
 mot mineraloljor och kolväten. Antibakteriella och antisvampskydd vilket   
 garanterar maximal hygien. En parfymerad essens har adderats till  
 sammansättningen för att förhindra otrevlig lukt.

Isolering mot kyla 
>> Den innovativa PU sammansättningen i Thermic i kombination med en innovativ  
 tillverkningsprocess, har resulterat i en mycket teknisk produkt. Den ger  
 isolering ner till mycket låga temperaturer och är lättare tack vare den   
 regelbundna polyuretanstrukturen.

SAIL
Lätt seglarstövel med lös iläggssula. Reflex.

Färg: Blå
Läst: Bred
Storlek: 35-46

Art nr: 10471

YARD
Slitstark arbetsstövel med god passform. Gelänk i hålfoten. Formgjuten sula. 
Reflex.  
Skafthöjd ca 36 cm.

Färg: Svart
Läst: Bred
Storlek: 36-47

Art nr: 10566

S5 METALLFRITT 
SPIKSKYDD 

THERMIC 
Extra lätt och flexibel PU stövel som ger isolering ner till mycket låga tempera-
turer. Insida av nötningsresistent polyester. Utrustad med komposithätta och APT 
Plate spikskydd -. ett helt metallfritt flexibelt spikskydd. Iläggsula av PU som 
ger isolering mot låga temperaturer och slitsula av nötningstålig och halksäker 
nitrilgummi. 

Läst: 

Storlek: 39-47 

Skyddsklass:  S5 CI HRO CR AN M SRC

Art nr: 00040-000

OSKYDDAT
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SPORTSOCKA 
Socka i 5-pack.

Storlek: 40-45

Art nr: 7102

70socks

To complete its workwear collection Cofra has designed the “Socks” line, which combines Cofra’s experience in the fulfilments of
any workers’ need to the research of high quality materials and advanced technology.
Outstanding breathability, optimal thermo-regulation, absorption and release of moisture, antibacterial features and cushioning ensure
comfort and fit.

s o c k s

S (39-41)
M (42-44)
L  (45-47)
XL(48-50)

Composition:
58% Thermolite®
20% CoolMax®Fresh®
10% nylon
4% merino wool
4% acrylic
2% Lycra® elastan
2% carbon fibre

CL-000-00t o p  w i n t e r

MINIMUM ORDER: 3 pairs per size

00

Andasfunktion: kombinationen 
av fibrerna och den speciella 
konstruktionen garanterar en 
optimal andasfunktion.

S (39-41)
M (42-44)
L  (45-47)
XL(48-50)

Composition:
76% CoolMax®Fresh®
18% nylon
3% Lycra® elastan
3% carbon fibre

CC-000-00t o p  s u m m e r

MINIMUM ORDER: 3 pairs per size

00

Av Merino ull

Förstärkt
häl

Elastiskt band

Platt söm

Förstärkt skydd

Anatomisk
sula av 

CoolMax®

Fresh®

Extra
väv minskar

   trycket på hälen

THERMOLITE®garn

Tåskydd

Antistatiskt inlägg

Väv ökar
andasfunktionen

Tillverkad i 
CoolMax® Fresh®, 

ett material som andas
       och snabbt absorberar

      fukt. Behandlingen med 
 Fresh® gör materialet

antibakteriellt och
                 förhindrar lukt.

Elastiskt band

Förstärkt
hälskydd

Anatomisk sula
ger maximal komfort,

underdelen är av
CoolMax®Fresh® som

                           ger sulan ökad
                                           andasfunktion

Elastiskt band

Invävt skydd
förhindrar tryck
Platt söm

Tåskydd

Antistatiskt inlägg

Andasfunktion: kombinationen
av fibrerna och den speciella 
konstruktionen garanterar en 
optimal andasfunktion.

70socks

To complete its workwear collection Cofra has designed the “Socks” line, which combines Cofra’s experience in the fulfilments of
any workers’ need to the research of high quality materials and advanced technology.
Outstanding breathability, optimal thermo-regulation, absorption and release of moisture, antibacterial features and cushioning ensure
comfort and fit.

s o c k s

S (39-41)
M (42-44)
L  (45-47)
XL(48-50)

Composition:
58% Thermolite®
20% CoolMax®Fresh®
10% nylon
4% merino wool
4% acrylic
2% Lycra® elastan
2% carbon fibre

CL-000-00t o p  w i n t e r

MINIMUM ORDER: 3 pairs per size

00

Andasfunktion: kombinationen 
av fibrerna och den speciella 
konstruktionen garanterar en 
optimal andasfunktion.

S (39-41)
M (42-44)
L  (45-47)
XL(48-50)

Composition:
76% CoolMax®Fresh®
18% nylon
3% Lycra® elastan
3% carbon fibre

CC-000-00t o p  s u m m e r

MINIMUM ORDER: 3 pairs per size

00

Av Merino ull

Förstärkt
häl

Elastiskt band

Platt söm

Förstärkt skydd

Anatomisk
sula av 

CoolMax®

Fresh®

Extra
väv minskar

   trycket på hälen

THERMOLITE®garn

Tåskydd

Antistatiskt inlägg

Väv ökar
andasfunktionen

Tillverkad i 
CoolMax® Fresh®, 

ett material som andas
       och snabbt absorberar

      fukt. Behandlingen med 
 Fresh® gör materialet

antibakteriellt och
                 förhindrar lukt.

Elastiskt band

Förstärkt
hälskydd

Anatomisk sula
ger maximal komfort,

underdelen är av
CoolMax®Fresh® som

                           ger sulan ökad
                                           andasfunktion

Elastiskt band

Invävt skydd
förhindrar tryck
Platt söm

Tåskydd

Antistatiskt inlägg

Andasfunktion: kombinationen
av fibrerna och den speciella 
konstruktionen garanterar en 
optimal andasfunktion.

TOP SUMMER
Socka av hög kvalitet. Avancerad andasfunktion och värmereg lerande funktion. 
Absorberar och släpper igenom fukt vilket ger en antibakteriell funktion och 
minskar lukt. Bekväm med bra passform.

Storlek: S (39-41, M (42-44), L (45-47)

Art nr: CC-000-00 70socks

To complete its workwear collection Cofra has designed the “Socks” line, which combines Cofra’s experience in the fulfilments of
any workers’ need to the research of high quality materials and advanced technology.
Outstanding breathability, optimal thermo-regulation, absorption and release of moisture, antibacterial features and cushioning ensure
comfort and fit.

s o c k s

S (39-41)
M (42-44)
L  (45-47)
XL(48-50)

Composition:
58% Thermolite®
20% CoolMax®Fresh®
10% nylon
4% merino wool
4% acrylic
2% Lycra® elastan
2% carbon fibre

CL-000-00t o p  w i n t e r

MINIMUM ORDER: 3 pairs per size

00

Andasfunktion: kombinationen 
av fibrerna och den speciella 
konstruktionen garanterar en 
optimal andasfunktion.

S (39-41)
M (42-44)
L  (45-47)
XL(48-50)

Composition:
76% CoolMax®Fresh®
18% nylon
3% Lycra® elastan
3% carbon fibre

CC-000-00t o p  s u m m e r

MINIMUM ORDER: 3 pairs per size

00

Av Merino ull

Förstärkt
häl

Elastiskt band

Platt söm

Förstärkt skydd

Anatomisk
sula av 

CoolMax®

Fresh®

Extra
väv minskar

   trycket på hälen

THERMOLITE®garn

Tåskydd

Antistatiskt inlägg

Väv ökar
andasfunktionen

Tillverkad i 
CoolMax® Fresh®, 

ett material som andas
       och snabbt absorberar

      fukt. Behandlingen med 
 Fresh® gör materialet

antibakteriellt och
                 förhindrar lukt.

Elastiskt band

Förstärkt
hälskydd

Anatomisk sula
ger maximal komfort,

underdelen är av
CoolMax®Fresh® som

                           ger sulan ökad
                                           andasfunktion

Elastiskt band

Invävt skydd
förhindrar tryck
Platt söm

Tåskydd

Antistatiskt inlägg

Andasfunktion: kombinationen
av fibrerna och den speciella 
konstruktionen garanterar en 
optimal andasfunktion.

70socks

To complete its workwear collection Cofra has designed the “Socks” line, which combines Cofra’s experience in the fulfilments of
any workers’ need to the research of high quality materials and advanced technology.
Outstanding breathability, optimal thermo-regulation, absorption and release of moisture, antibacterial features and cushioning ensure
comfort and fit.

s o c k s

S (39-41)
M (42-44)
L  (45-47)
XL(48-50)

Composition:
58% Thermolite®
20% CoolMax®Fresh®
10% nylon
4% merino wool
4% acrylic
2% Lycra® elastan
2% carbon fibre

CL-000-00t o p  w i n t e r

MINIMUM ORDER: 3 pairs per size

00

Andasfunktion: kombinationen 
av fibrerna och den speciella 
konstruktionen garanterar en 
optimal andasfunktion.

S (39-41)
M (42-44)
L  (45-47)
XL(48-50)

Composition:
76% CoolMax®Fresh®
18% nylon
3% Lycra® elastan
3% carbon fibre

CC-000-00t o p  s u m m e r

MINIMUM ORDER: 3 pairs per size

00

Av Merino ull

Förstärkt
häl

Elastiskt band

Platt söm

Förstärkt skydd

Anatomisk
sula av 

CoolMax®

Fresh®

Extra
väv minskar

   trycket på hälen

THERMOLITE®garn

Tåskydd

Antistatiskt inlägg

Väv ökar
andasfunktionen

Tillverkad i 
CoolMax® Fresh®, 

ett material som andas
       och snabbt absorberar

      fukt. Behandlingen med 
 Fresh® gör materialet

antibakteriellt och
                 förhindrar lukt.

Elastiskt band

Förstärkt
hälskydd

Anatomisk sula
ger maximal komfort,

underdelen är av
CoolMax®Fresh® som

                           ger sulan ökad
                                           andasfunktion

Elastiskt band

Invävt skydd
förhindrar tryck
Platt söm

Tåskydd

Antistatiskt inlägg

Andasfunktion: kombinationen
av fibrerna och den speciella 
konstruktionen garanterar en 
optimal andasfunktion.

TOP WINTER
Socka av hög kvalitet. Avancerad andasfunktion och värmereg lerande funktion. 
Absorberar och släpper igenom fukt vilket ger en antibakteriell funktion och 
minskar lukt. Bekväm med bra passform.

Storlek: S (39-41, M (42-44), L (45-47)

Art nr: CL-000-00
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SKOSNÖRE
Dragstarka skosnören, dragstyrkan är två gånger så hög 
som reglerna kräver, och mycket nötningsbeständiga. 
Finns i längderna 110 cm och 130 cm med 5 par per 
förpackning.

Förp: 5 par
Färg: Svart/grå

Art nr: C-110 / 110 cm, C-130 / 130 cm 

SKOKRÄM
Vårdande skokräm för läderskor.

Art nr: C106 / svart

SKOFETT
Uppmjukande, vattenavvisande och vårdande fett för 
narvläder.
Den förlänger skons livslängd.

Art nr: C-105 

KNÄSKYDD 16 mm
Följsamt knäskydd av 100% polyeten.

Tjocklek: 16 mm

Art nr: KP-16

LÄDERBÄLTE
Kraftigt svart läderbälte i one size.

Material: Läder
Storlek: One size

Art nr: SL60-05 

REM 
Svart rem i one size.

Storlek: One size
Material: 100% polyamid

Art nr: SR70-05

STRETCH BÄLTE 8000
Stretchbälte med metallfritt gummibelagt spänne för att undvika repor. Justerbar 
längd.

Material: 90% polyester 10% elastan 
Storlek: One size 
Färg: -005 svart

Art nr: ST8000
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EVERCUSHION® PRO FOOTBED
Anatomisk iläggssula med struktur för bättre klimat i skon. Den transporterar bort 
fukt och torkar snabbt. Mycket bra stötdämpning i häl. Antistatisk

Storlek: 36-47

Art nr: 204500

EVERCUSHION® PLUS  
FOOTBED 
Exklusiv iläggssula med men kombination av polyuretan och PORON®. 
För att ge bästa stötdämpning i både häl och under trampdyna.

Storlek: 37-47

Art nr: 204510

SULA THERMIC 
Värmesulan som är fuktabsorberande och håller foten torr. Sulan är bakterie-
resistent.

Storlek: 39-47 

Art nr: T-006

METATARSAL SUPPORT GEL
Iläggssula tillverkad av mjuk PU med ett gelinlägg för att garantera stabilitet och 
komfort även på ojämna ytor. Sulan är antistatisk och anatomisk utformad, täckt 
med tyg. 

Storlek: 36-48

Art nr: SO-MET-00

METATARSAL SUPPORT
Iläggssula tillverkad av mjuk PU. Sulan är antistatisk och anatomisk utformad, 
täckt med tyg och garanterar maximal komfort och stötdämpning.

Storlek: 36-48

Art nr: SO-MEP-00
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HANDSKAR



124

H
A

N
D

S
K

A
R

SL160
Stark smidig monteringshandske med bra fingerkänsla och perfekt passform. 
Innerhand av syntetläder med förstärkning som andas. Ovanhand av följsam 
spandex. Knogskydd av neopren med reflexpiping. Tummens ovandel av följsam 
frotté. Justerbar kardborreknäppning. 

Storlek: 8,9,10,11
Förpackad: 1/12/120

Art nr: SL160

SL150
Stark smidig monteringshandske med bra fingerkänsla och 
perfekt passform. Innerhand av syntetläder med förstärkning som andas. Ovan-
hand av följsam spandex. Knogskydd av 
neopren med reflexpiping. Tummens ovandel av följsam frotté. 
Resår runt handleden.

Storlek: 8,9,10,11
Förpackad: 1/12/120

Art nr: SL150
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SD140
Smidig monteringshandske som andas. Innerhand av syntetläder som är förstärkt 
med ett mönster av silikon för bästa grepp. Ovanhand av följsam spandex. 
Fingertopparna förstärkta med konstläder. . Resår runt handleden.

Storlek: 8,9,10,11
Förpackad: 1/12/120

Art nr: SD140
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AM120
Smidig monteringshandske med bra fingerkänsla och perfekt passform. Innerhand 
av syntetläder. Ovanhand av polyester. Resår runt handleden på ovansidan.

Storlek: 7,8,9,10,11
Förpackad: 12/120

Art nr: AM120

AM120WL
Vinterfodrad monteringshandske med bra fingerkänsla och  
perfekt passform. Innerhand av syntetläder. Ovanhand av polyester. 

Storlek: 7,8,9,10,11
Förpackad: 12/120

Art nr: AM120
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DS121WR
Vinterfodrad vattentät monteringshandske av mönstrat PU material som är starkt 
och smidigt. Mönstret är utformat för att ge ett utmärkt grepp. God andnings-
förmåga.  Ovanhand av smidig spandex med reflexpiping. Mudd samt resår runt 
handled.

Storlek: 8,9,10,11
Förpackad: 1/12/120

Art nr: DS121WR
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DS135WR
Vinterfodrad vattentät monteringshandske av mönstrat PU material som är starkt 
och smidigt. Mönstret är utformat för att ge ett utmärkt grepp.  
God andningsförmåga.  Ovanhand av smidig spandex. Förstärkning med vibration-
sdämpande material i innerhanden. Krage med reflex.

Storlek: 8,9,10,11
Förpackad: 1/12/120

Art nr: DS135WR

DS130WL
Vinterfodrad monteringshandske av mönstrat PU material som är starkt och 
smidigt. Mönstret är utformat för att ge ett utmärkt grepp. God andningsförmåga.  
Ovanhand av smidig spandex med reflexpiping. 

Storlek: 8,9,10,11
Förpackad: 1/12/120

Art nr: DS130WL
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PN874
Sömlös stickad handske av nylon/lycra. Doppad i innerhanden. Doppningen är en 
vattenbaserad mix av PU/nitril. Handsken har perfekt fingertoppskänsla och bra 
grepp. Handsken är silikonfri och fri från lösningsmedel. 

Storlek: 6,7,8,9,10,11
Förpackad: 12/120

Art nr: PN874

N-120BLK
Nitrildoppad monteringshandske i nylon. Elastisk utan sömmar med god pass-
form. Nitrilen ger bra skydd mot nötning. Passar bra där fingertoppskänsla och bra 
grepp krävs, även i oljiga och våta miljöer.  

Storlek: 7, 8, 9, 10 och 11
Förp: 12/120

Art nr: N-120BLK

R275-BLU
Gummidoppad stickad handske i akryl.
Fluorescerande gul för extra synbarhet.
Ger bäraren utmärkt fingertoppskänsla och passar bra där grepp krävs, särskilt på 
hala föremål. Stickad mudd.

Storlek: 9,10
Förp: 12/120

Art nr: R275BLU

R274-BLK
Gummidoppad stickad handske i isolerande akryl. Fluorescerande gul för extra 
synlighet. Ger bäraren utmärkt fingertoppskänsla och passar bra där bra grepp 
krävs, särskilt på hala föremål. Stickad mudd. 

Storlek: 8, 9, 10, 11
Förp: 12/120

Art nr: R274-BLK
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G-119WL
Getnarvshandske av mycket hög kvalité.  
Slitstark vinterfodrad handske med mycket god passform.

Storlek: 9,10,11
Förp: 6/60

Art nr: G-119WL

G-118
Monteringshandske av get. Mycket hög kvalitet. 
Smidig och slitstark.

Storlek: 6, 7, 8, 9, 10, 11
Förp: 12/120

Art nr: G-118

G-118 EB
Monteringshandske av get. Hög kvalitet. 
Smidig och slitstark med god passform.

Storlek: 6, 7, 8, 9, 10, 11
Förp: 12/120

Art nr: G-118EB
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ACD103
Stickad elastisk vante av akryl som passar alla. 
Innerhand med dots.

Storlek: one size
Förpackad: 12/120

Art nr: ACD103

CD-101 VIT
Trikåvante bomull med mini dots. Mycket hög kvalitet och extremt smidig med 
utmärkt passform. Kantband i olika färger för att lättare hålla isär storlekarna. 
Passar bra där fingertopps känsla och bra grepp krävs.

Storlek: 7, 8, 9, 10
Förp: 12/300

Art nr: CD-101

CD-102 SVART
Trikåvante bomull med mini dots. Mycket hög kvalitet och extremt smidig med 
utmärkt passform. Kantband i olika färger för att lättare hålla isär storlekarna. 
Passar bra där fingertopps känsla och bra grepp krävs.

Storlek: 7, 8, 9, 10, 11
Förp: 12/300

Art nr: CD-102

G-118 A
Montagehandske med mycket bra passform och fingerkänsla. 
Innerhand av Amara. Ovanhand av Polyester.

Storlek: 7,8,9,10,11
Förpackad: 12/120

Art nr: G-118A



132

H
A

N
D

S
K

A
R

N-1004
Heldoppad nitrilhandske med krage av högsta kvalitet. Mycket slitstark med bra 
passform.
Flossat bomullsfoder. 

Storlek: Herr 10,5 /Dam 8
Förp: 12/120

Art nr: N-1004

N-1005
Heldoppad nitrilhandske med mudd av högsta kvalitet. Mycket slitstark med bra 
passform.
Flossat bomullsfoder. 

Storlek: Herr 10,5 /Dam 8
Förp: 12/120

Art nr: N-1005

88 PBSA
Halvfodrad svinspalthandske med god passform.

Storlek: Herr 10,5 /Dam 8
Förp: 12/120

Art nr: 88PBSA

88 PASA
Halvfodrad svinnnarvshandske av bra kvailitet. 
God passform.

Storlek: Herr 10,5 /Dam 8
Förp: 12/120

Art nr: 88PASA
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G-808
Getnarvshandske halvfodrad av mycket hög kvalitet. Smidig och slitstark med 
förstärkt pekfinger.

Storlek: Dam/8, Herr/10,5
Förp: 12/120

Art nr: G-808

G-808TL
Getnarvshandske av mycket hög kvalitet. Smidig och slitstark med förstärkt 
pekfinger. Med Thinsulatefoder.

Storlek: Herr/10,5, Dam/8
Förp: 6/60 

Art nr: G-808TL

C-500
Nötnarvshandske halvfodrad av hög kvalitet. Slitstark med förstärkt pekfinger.

Storlek: 9, 10, 11
Förp: 12/120 

Art nr: C-500

C-500FL
Nötnarvshandske av hög kvalitet. Slitstark med förstärkt pekfinger. Vinterhandske 
med foamlining. God passform.

Storlek: Herr
Förp: 6/120

Art nr: C-500FL
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Fingerrörlighet och flexibilitet anpassad för kontakt och med livsmedel. Utmärkt 
fingerrörlighet; tunn handske i ett smidigt material. Klorerad yta för att bättre 
skydda de produkter som hanteras. Lämpliga för kontakt med livsmedelsproduk-
ter.  
Livsmedelsindustri: konservering, osttillverkning, urbening av fjäderfä, 
filetering av fisk, livsmedelsberedning, hantering av frukt och grönsaker.

Material: Naturgummi
Längd: 31 cm
Tjocklek: 0,45 mm
Färg: Blå
Insida: Slät
Utsida: Präglad ytstruktur
Storlek: 6, 7, 8, 9, 10
Förp: 1 par/påse, 100 par/kartong

Art nr: 177

JERSETTE 301
Extra bekväma för långvarigt arbete i tuffa arbetsmiljöer. Rörelsefrihet tack vare 
den anatomiska utformningen och extra bekväma tack vare insidan av textil utan 
sömmar. Bra slitstyrka. Bra motstånd mot många förtunnande syror och baser.  
Kommun: Vanliga rengöringsuppgifter, allmänt underhåll. Luftfartsindustri: 
Arbete med kompositmaterial (hartser). Livsmedelsindustri: Hantering 
av frysta produkter, ostronodling, beredning och packetering. Byggindustri: 
murningsarbete.

Material: Naturgummi
Längd: 31-33 cm (beroende på storlek)
Tjocklek: 1,15 mm
Färg: Blå
Insida: Textilfoder
Utsida: Kornig ytstruktur
Storlek: 5, 6, 7, 8, 9, 10
Förp: 1 par/påse, 50 par/kartong

Art nr: 301

DUO-MIX 405
Bra fingerkänsla för lättare skydd mot kemikalier. Fingertoppskänsla tack vare 
att handskarna inte är så tjocka. Bekväma och fuktabsorberande, tack vare den 
bomullsflossade insidan. Bra grepp tack vare halkskyddsmönstret. Luftfart-

sindustri: arbete med komositmaterial (hartser). Bil-/maskinindustri: 
sprutmålning. Byggindustri: efterarbete, fogning, etsning. Övriga indus-

trier: industriell rengöring, underhåll.
Material: Naturgummi
Längd: 33 cm
Tjocklek: 0,70 mm
Färg: Blå/gula
Insida: Flossad
Utsida: Präglad ytstruktur
Storlek: 6, 7, 8, 9, 10

Förp: 1 par/påse, 100 par/kartong

Art nr: 405

STANSOLV AK/22 381
Extra bekväma för standardskydd mot kemikalier. Extremt smidiga tack vare 
utförandet i flera lager från MAPA Professionnel. Präglad ytstruktur för bättre grepp 
om våta föremål. Extra bekväma och värmeisolerande tack vare bomullsfoder. Bil-/

maskinindustri: bilmontering, avfettning av delar, ytbehandling. Kemisk 

industri: blandning av kemiska produkter, hantering av behållare med kemiska 
produkter, hantering av ventiler. Övriga industrier: Laboratorietester, 
maskinunderhåll.

Material: Nitril
Längd: 35,5 cm
Tjocklek: 0,85 mm
Färg: Grön
Insida: Textilfoder, Mapa-teknik
Utsida: Präglad ytstruktur
Storlek: 7, 8, 9, 10, 11
Förp: 12 par/påse, 72 par/kartong

Art nr: AK-22381

ULRTANITRIL PLUS 492
Bra mekaniskt skydd och långvarigt skydd mot kemikalier. God fingerrörlighet och 
komfort tack vare den anatomiska utformningen och kvaliteten på den flossade 
insidan. Håller länge; utmärkt mekaniskt skydd (nötning, genomfrätning).Bil-/

maskinindustri: bearbetning av delar med skärolja, behandling/avfettning av 
metalldelar med lösningsmedel. Kemisk industri: framställning och applicer-
ing av färg och lack. Övriga industrier: applicering av bekämpningsmedel, 
rengöring av tryckpressvalsar, underhåll, bearbetning och behandling av timmer.

Material: Nitril
Längd: 32 cm
Tjocklek: 0,45 mm
Färg: Grön
Insida: Flossad
Utsida: Präglad ytstruktur
Storlek: 6, 7, 8, 9, 10, 11
Förp: 1 eller 10 par/påse, 100 par/låda

Art nr: 492
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Fingertoppskänsla för lättare skydd mot kemikalier. Extra bekväma tack vare 
den flossade insidan. Hög fingerrörlighet tack vare att handskarna inte är så 
tjocka. Bra grepp om hala föremål tack vare den präglade ytstrukturen. Bil-/

maskinindustri: batteritillverkning, sprutmålning. Byggindustri: 

efterarbete, fogning, etsning. Övriga industrier: industriell rengöring, 
underhåll, beredning av industrilim.

Material: Neopren och naturgummi
Längd: 31 cm
Tjocklek: 0,55 mm
Färg: Svart
Insida: Flossad
Utsida: Präglad ytstruktur
Storlek: 7, 8, 9, 10
Förp: 1 par/påse, 100 par/kartong

Art nr: 401

ENDURO 328
Flexibilitet och bra grepp för allmän hantering. Stickade utan sömmar med 
enastående bekvämt textilfoder. God ventilation. Utmärkt grepp tack vare den 
präglade ytstrukturen. Byggindustri: pappershantering, hantering av 
byggmaterial. Miljö: uppsamling av hushållsavfall, underhåll av offentliga parker. 
Övriga industrier: lagerarbete och varumottagning. 

Material: Naturgummi
Längd: 24-26,5 cm (beroende på storlek)
Handled: Stickad handledsdel
Färg: Orange/gul
Insida: Textilfoder
Utsida: Förstärkt greppyta
Storlek: 7, 8, 9, 10
Förp: 1 par/påse, 96 par/kartong

Art nr: 328

TECHNIC PLUS 450
Extremt smidiga med rörelsefrihet för standardskydd mot kemikalier. Rörelsefri-
het tack vare den smidiga neoprenkvaliteten och den bekväma insidan av bomull. 
Bra grepp tack vare den präglade ytstrukturen. Underarmsskydd: handske 
med lång krage. Bil-/maskinindustri: tillverkning av elektriska ackumu-
latorer och batterier. Kemisk industri: hantering, lastning och lossning av 
kemikalier. Övriga industrier: industriell rengöring, underhåll, beredning av 
industrilim, spridning av gödningsmedel.

Material: Neopren och naturgummi
Längd: 41 cm
Tjocklek: 0,75 mm
Färg: Svart
Insida: Flossad
Utsida: Präglad ytstruktur
Storlek: 6, 7, 8, 9, 10
Förp: 1 par/påse, 50 par/kartong

Art nr: 450
ULTRANE 551
Oslagbar för fingertoppsprecision. Utmärkt nötningsmotstånd; varar längre. 
Utmärkt känselförmåga tack vare att handskarna inte är så tjocka. Absorberar 
fukt tack vare polyuretanmaterialets cellstruktur. Extra bekväma tack vare 
insidan i sömlös trikå. Elektronik: montering av elektroniska komponenter 
(skärmar; lysdioder osv.), nitning av högfrekvensantenner, hantering av 
mikroprocessorer. Bil-/maskinindustri: åtdragning av små skruvar och 
fästanordningar, invecklad montering, sortering av smådelar.  
Kosmetika och läkemedelsindustri: kosmetikatillverkning,  
medicintillverkning.

Material: Polyuretanskum
Längd: 21-26 cm (beroende på storlek) 
Handled: Elastisk stickad handledsdel
Färg: Grå
Insida: Textilfoder
Utsida: Ventilation av handens uvansida
Storlek: 6, 7, 8, 9, 10
Förp: 10 par/påse, 100 par/kartong

Art nr: 551

DEXTRAM 375
Ett bra skydd för alla typer av lättare hantering. Enastående bekvämt foder; inga 
sömmar på kontaktytorna. Bra nötningsmotstånd. Skyddar mot fukt olje- och 
fettstänk. Bil-/maskinindustri: hantering av oljiga mekaniska kompo-
nenter, precisionsarbete inom mekanik. Övriga industrier: tillverkning av 
små elektriska komponenter, förpackning, slipning träbearbetning. Särskilda 

fördelar: den rätta kompromissen: håller längre än precisionsarbetshandskar, 
men är samtidigt bekvämare och har bättre fingerrörlighet än grovarbetarhand-
skar.

Material: Nitril
Längd: 26 cm
Tjocklek: 0,80 cm
Handled: Krage 

Färg: Gul
Insida: Textilfoder
Utsida: Slät
Storlek: 6, 7, 8, 9
Förp: 1 par/påse, 50 par/kartong

Art nr: 375

DEXILITE 383
Ett bra skydd för alla typer av lättare hantering. Enastående bekvämt foder; inga 
sömmar på kontaktytorna. Bra nötningsmotstånd. Skyddar mot fukt olje- och 
fettstänk. Bil-/maskinindustri: hantering av oljiga mekaniska kompo-
nenter, precisionsarbete inom mekanik. Övriga industrier: tillverkning av 
små elektriska komponenter, förpackning, slipning träbearbetning. Särskilda 

fördelar: den rätta kompromissen: håller längre än precisionsarbetshandskar, 
men är samtidigt bekvämare och har bättre fingerrörlighet än grovarbetarhand-
skar.

Material: Nitril
Längd: 26 cm
Tjocklek: 0,80 cm
Handled: Stickad handledsdel
Färg: Gul
Insida: Textilfoder
Utsida: Slät
Storlek: 7, 8, 9, 10
Förp: 10 par/påse, 100 par/kartong

Art nr: 383
135
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KRYTECH 586
Avancerat skydd för komplicerad hantering i rimligt rena arbetsmiljöer. Optimalt 
skärmotstånd, nivå 5. Utmärkt fingerrörlighet tack vare den goda passformen. 
Extra bekväma och flexibla. Bil-/maskinindustrin: montering av tunn 
plåt, slutbearbetning av vassa delar, hantering av metalldelar. Plastindusti: 
omhändertagande av material efter injicering. Särskilda fördelar: 
Tillverkade av HD-polyetenfibrer som ger ett utmärkt skärmotstånd med tunnare 
utformning för bra fingerrörlighet.

Material: Polyuretan
Längd: 23-26 cm (beroende på storlek)
Handled: Elastisk stickad handledsdel
Färg: Grå
Insida: Textil med invävda HD-polyetenfibrer
Storlek: 6, 7, 8, 9, 10, 11
Förp: 1 par/påse, 96 par/kartong

Art nr: 586

KROFLEX 840
Extra kraftfullt skydd för hantering av tunga eller vassa föremål i våta miljöer. 
Högsta skyddsnivån mot skärskador. Bra värmeisolering av handen. Bra grepp 
för att säkert ta upp föremål tack vare den präglade ytstrukturen. Bra punkter-
ingsmotstånd. Keramik- och plastindustri: hantering av kompositma-
terial efter värmebehandling, hantering av varma plastdelar efter injicering.  
Glasindustri: hantering av planglas.

Material: Naturgummi

Längd: 23-26 cm (beroende på storlek)
Handle: Elastisk stickad handledsdel
Färg: Blå

Insidad: Insida av textil av extra starka fibrer utan sömmar
Storlek: 7, 8, 9, 10, 11
Förp: 1 par/påse, 72 par/kartong

Art nr: 840

TEMP-SEA 770
Helt vattentäta värmeisolerande handskar som skyddar mot extrem kontaktyta. 
Särskild framtagen PVC för användning i extrem kyla (-30²C) samtidigt som 
handskarna behåller sin flexibilitet. Bra motstånd mot oljor, fetter och kolväten. 
Fiske och arbete till havs: produkthantering. Livsmedelsin-

dustrin: underhåll och arbete på kyl- och fryslager. Övriga industrier: 
hantering av kylhus eller lagerplatser utomhus, underhåll i våta eller kalla miljöer. 
Transport: hantering av vätskor vid låga temperaturer (vatten, olja, kolväten 
osv.). Särskilda fördelar: Foder i fleece av akryl för en extra bekväm, 
enastående värmeisolerad handske.

Material: PVC
Längd: 30 cm
Tjocklek: 3,15 mm
Handled: Krage
Färg: Blå
Insida: Insida i jersey med foder av ullfleece
Utsida: Kornig ytstruktur
Storlek: 9, 10
Förp: 1 par/påse, 48 par/kartong

Art nr: 770
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CONTOUR 
Glidsäkra TIPGRIP-skalmar i nylon med glidsäker näsbrygga ger bra komfort. 
Inbyggda sidoskydd. Reptåliga, imfria antistatiska beläggningar (finns i olika 
versioner) och innovativ beläggning som minskar bländning och de skadliga 
effekterna av blått ljus. 

Vikt: 21 g. Levereras i microfiberpåse.

Art nr:  Contpsi. Klar lins, reptålig och imfri.
 Contesp. ESP lins, solskydd, reptålig.
 Contpsf. Rökfärgad lins, solskydd, reptålig och imfri.

SILIUM 
Glidsäkra TIPGRIP-skalmar i mässing med 160% fjädrande skalmar. Inställbara 
glidsäkra näskuddar som ger bra komfort. Reptåliga, imfria antistatiska beläg-
gningar (finns i olika versioner). Inbyggda sidoskydd, innovativ beläggning som 
minskar bländning och de skadliga effekterna av blått ljus. 

Vikt: 34 g. 

Art nr:  silpsi. Klar lins, reptålig och imfri.
 silpsf. Gråtonad lins, solskydd, reptålig och imfri.

SPIDER 
Glidsäker insats i skalmar av nylon med glidsäker näsbrygga som ger bra 
komfort. Skydd på undersidan. Reptåliga och antistatiska beläggningar. Inbyggda 
sidoskydd, innovativ beläggning som minskar bländning och de skadliga effekterna 
av blått ljus. 

Vikt: 26 g. Levereras i microfiberpåse.

Art nr:  SPIESP. ESP lins, solskydd, reptålig.
 SPIFLASH. Rödskimrande lins, solskydd, reptålig.

VIPER
Skydd på ovansidan. Reptåliga och antistatiska beläggningar. Inbyggda sidoskydd, 
justerbara skalmar av nylon.

Vikt: 25 g. Levereras med inställbart band.

Art nr:  VIPCI. Klar lins, reptålig.
 VIPCF. Rökfärgad lins, solskydd, reptålig. 
 VIPPSJ. Gulfärgad lins, solskydd, reptålig och imfri.
 VIPPSI. Klar lins, reptålig och imfri.

B272 
Ställ- och vridbara skalmar i nylon med inbyggda sidoskydd. Skydd på undersidan. 
Reptåliga, imfria antistatiska beläggningar (finns i olika versioner). 

Vikt: 31 g. 

Art nr:  B272BCI. Klar lins, reptålig och imfri.
 B272CJ. Gulfärgad lins, solskydd, reptålig.
 B272FLASH. Blåskimrande lins, solskydd, reptålig.

SUPER NYLSUN
En lättviktare! Skalmar i nylon med inbyggda sido skydd och utbytbara linser. 
Reptåliga, antistatiska beläggningar (finns i olika versioner). 

Vikt: 23 g. 

Art nr:  SNPI. Klar lins, reptålig.
 SNPG. Rökfärgad lins, solskydd, repfri.
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BLAST
Blast har en enastående komfort och anpassningsförmåga. Passar att ha ovanför 
korrektionsglasögon. Inställbart band med kultapp. Klart glas med reptåliga, imfria 
antistatiska belägg ningar. I polykarbonat eller acetat, med indirekt ventilering. 
Användningsområde: Damm, vätska, gas, smält metall och heta fasta föremål. 

Vikt: 113 g.
Vikt: 23 g. 

Art nr:  BLAPSI. Klar lins, rep- och imfri. 
 BLFAPSI. Klar lins, reptålig och imfri. Skumplast.

VISIR
Med tillbehöret Visir kan säkerhetsglasögonen Blast fungera på samma sätt 
som en ansiktsskärm och erbjuder ännu bättre skydd för ögonen. Skyddar mot 
vätskestänk.

 Vikt: 183 g. 

Art nr:  BLV. 

ATTACK
Passar att ha ovanpå korrektionsglasögon och till halvmask med andningsskydd. 
Ergonomisk komfort, inställbart stort band. Förseglad. Klart glas med reptåliga 
beläggningar som motverkar imbildning. Användnings område: Damm, vätska, gas, 
smält metall och heta fasta föremål. 

Vikt: 95 g.

Art nr:  ATPSI. Klar lins, reptålig och imfri.

ELITE
Passar att ha ovanför korrektionsglasögon. Inställbart band med kultapp. Klart 
glas med,imfria beläggningar. Med indirekt ventilering. Användningsområde: 
Damm, vätska och gas. 

Vikt: 121 g.

Art nr:  ELARSI. Klar lins, dimfri.

COVERALL
Passar att ha ovanpå korrektionsglasögon. Inställbart band. Ventilerande med 4 
indirekta ventiler. Klart glas med antistatisk beläggning som motverkar imbildning. 
Användnings område: Damm, vätska, gas, smält metall och heta fasta 
föremål. 

Vikt: 67 g.

Art nr:  COVARSI. Klar lins, reptålig.

BL10
Ögonskydd med reptåligt glas. Levereras med hals snodd av sporttyp.

Art nr:  BL10CI. Klar lins, reptålig.
 BL10CF. Rökfärgad lins, solskydd, reptålig.

BL13
Ögonskydd med reptåligt glas. 

Art nr:  BL13CI. Klar lins, reptålig.
 BL13CF. Rökfärgad lins, solskydd, reptålig.
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