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1 ARC- ÉS FEJVÉDELEM 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

12003 
7H007 000 

15 

Aluminizált hosszú fejvédő kámzsa 

 

- szabvány: EN ISO 11612 A1/B1/C3/D3/E3/F1 
- anyag: KF-3/Z, 100% para-aramid 475 g/m² 
- kidolgozott váll- és mellrész 
- a hátulján gumiszorítóval 
- a fejrészen középen akasztóhurokkal ellátva 
- hossz: akasztóhuroktól a vállig 50 cm 
- látómező mérete: 100 x 220 mm 
- látómező szükséges hozzá 
- szín: ezüst 
- tömeg: 0,5 kg 

12003 
7H007 001 

15 

Aluminizált rövid fejvédő kámzsa 

 

- szabvány: EN ISO 11612 A1/B1/C3/D3/E3/F1 
- anyag: KF-3/Z, 100% para-aramid 475 g/m² 
- a hátulján gumiszorítóval 
- a fejrészen középen akasztóhurokkal ellátva 
- hossz: a hátsó oldalon 15 cm 
- látómező mérete: 100 x 220 mm 
- látómező szükséges hozzá 
- szín: ezüst 
- tömeg: 0,29 kg 

12003 
7H009 000 

15 

Aluminizált sisakvédő 

 

- szabvány: EN ISO 11612 A1/B1/C3/D3/E3/F1 
- anyag: KF-3/Z, 100% para-aramid 475 g/m² 
- kidolgozott nyakvédelem 
- arcvédő rögzítése patentgombokkal 
- illeszkedik a 90021 7Z006 011 68 cikkszámú Phenol és a 90022 

7Z006 012 10 cikkszámú Poly védősisakhoz 
- illeszkedik a 12011 7H006 002 15 cikkszámú arcvédőkhöz 
- másfajta sisakok esetén a sisak típusának és gyártójának 

megadása szükséges! 
- szín: ezüst 
- tömeg: 0,18 kg 

90021 
7Z006 011 

68 

Phenol védősisak 

 

- szabvány: EN 397 
- anyag: fenolgyanta szövetből készül 
- arcvédő álarchoz és arcvédő kengyelhez illeszthető 
- magas hőmérsékleten végzett munkákhoz és fémfröccsenés ellen 

nyújt védelmet 
- egyméret (53/61 cm) 
- szín: arany 
- kihordási idő: 10 év 
- tömeg: 0,4 kg 

90022 
7Z006 012 

10 

Poly védősisak 

 

- szabvány: EN 397 és EN 50365 
- anyag: üvegerősített polikarbonát szálból készül 
- arcvédő álarchoz és arcvédő kengyelhez illeszthető 
- magas hőmérsékleten végzett munkákhoz és fémfröccsenés és 

elektromos szigetelés (1000 V) ellen nyújt védelmet 
- egyméret (53/61 cm) 
- szín: fehér 
- kihordási idő: 10 év 
- tömeg: 0,4 kg 
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90002 
7Z019 004 

15 

Arcvédő kengyel 

 

- oldalt elhelyezett zárral 
- Phenol és Poly védősisakhoz illeszthető 
- 500x 250 mm-es panoráma arcvédőkhöz illeszthető 

90001 
7Z024 000 

15 
 
 

90001 
7Z024 001 

15 

Bochumi arcvédő 

 
Bochumi arcvédő, látómező üveg 

tartó nélkül 

 

- alumínium befoglaló keret 
- belül feketére színezett drótháló 
- védőüveg tartó 
- méret: 300 x 180 mm 
- illeszkedik a 90002 7Z019 004 15 cikkszámú arcvédő kengyelhez 

- illeszkedik a 120 x 60 mm méretű 90005 7Z023 001 48 cikkszámú 
kohászati színkorrigált biztonsági üveghez 

90001 
7Z025 001 

15 

Dróthálós védőálarc 

 

- belül feketére színezett drótháló 
- méret: 500 x 300 mm 
- acél huzal háló szegélyezett kerettel, lekerekített sarkok 
- illeszkedik a 90001 7Z024 004 15 cikkszámú arcvédő kengyelhez 

90005 
7Z023 004 

48 

Hajlított kohóüveg DIN 4647 szerint 

 

- méret: 100 x 220 mm 
- hősugárzás elleni védelem 
- vakítás elleni védelem 
- rövidhullámú infravörös sugár elleni védelem 
- 4-7 A-DIN védelmi fokozat 
- illeszkedik a 12003 7H007 000 15 és 12003 7H007 001 15 

cikkszámú fejvédő kámzsákhoz, valamint a 12011 7H006 002 15 
cikkszámú arcvédő álarchoz 

90006 
7Z023 000 

68 

Aranygőzölt, hajlított biztonsági üveg 

 

- szabvány: EN 166 és EN 171 
- méret: 100 x 220 mm 
- hősugárzás elleni védelem 
- rövidhullámú infravörös sugár elleni védelem 
- 4-5. védelmi fokozat 
- illeszkedik a 12003 7H007 000 15 és 12003 7H007 001 15 

cikkszámú fejvédő kámzsákhoz, valamint a 12011 7H006 002 15 
cikkszámú arcvédő álarchoz 

90018 
7Z023 002 

68 

Aranygőzölt, hajlékony polikarbonát 

 

- szabvány: EN 166 és EN 171 
- méret: 100 x 220 mm 
- hősugárzás elleni védelem 
- rövidhullámú infravörös sugár elleni védelem 
- 4-5. védelmi fokozat 
- kiváló optikai minőség (megfelelő állandó használatra) 
- illeszkedik a 12003 7H007 000 15 és 12003 7H007 001 15 

cikkszámú fejvédő kámzsákhoz, valamint a 12011 7H006 002 15 
cikkszámú arcvédő álarchoz 
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90004 
7Z010 002 

00 
 
 

90004 
7Z010 000 

68 
 
 

90004 
7Z010 001 

33 

Víztiszta panoráma arcvédő 

 
Aranygőzölt, víztiszta panoráma 

arcvédő 

 
Aranygőzölt, zöldes színű 

panoráma arcvédő 

 

- szabvány: EN 166 
- 150°C és 600°C közötti hőmérsékleten végzett munkához 
- olvadó fém és forró szilárd anyag elleni védelem 
- az arcvédő akadálytalan látást biztosít 
- tiszta, rugalmas polikarbonát lemez  
- méret: 500×250 mm  
- illeszkedik a 90002 7Z019 004 15 cikkszámú arcvédő kengyelhez 

90005 
7Z023 001 

48 

Kohóüveg Bochumi arcvédőhöz 

 

 

- biztonsági üveg 
- méret: 120 x 60 mm 
- kékre színezett 
- színkorrekciós 
- sugárzott hő ellen véd 
- véd a vakítás ellen 
- véd a rövidhullámhosszú infravörös sugárzás ellen 
- 4-7 A-DIN védelmi fokozat 
- illeszkedik a Bochumi arcvédőhöz 
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2 KÉZVÉDELEM 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

12008 
71012 002 

2269 

Aluminizált ötujjas hőálló 
védőkesztyű 

 

- kontakt hő ellen 250 °C-ig 
- szabvány: EN ISO 407:2020 423244 

                   EN 388:2016 + A1:2018 1X2XX 
- kézfej anyaga: 100% aramid 
- tömeg: kb. 420 g/m² 
- tenyérrész anyaga: 100% aramid 
- tömeg: 0,6 g/m² 
- mandzsetta anyaga: meta-aramid és aramid, 
- egyik oldala alumínium fémezett PET fóliával bevonva 
- bélés: lángálló impregnált gyapjúszövet 
- kialakítás: ötujjas 
- méret: 11 
- szín: ezüst/sárga 
- hossz: kb. 470 mm 

12008 
71011 001 

2268 
 

12008 
71011 002 

2268 

Aluminizált ötujjas hőálló 
védőkesztyű 

 

- kontakt hő ellen 100 °C-ig 
- szabvány: EN 407:2020 413244 

                   EN 388:2016 + A1:2018 1X2XX 
- kézfej és alkar külső anyaga: 100% aramid 

tömeg: kb. 420 g/m² 
- tenyérrész anyaga: 100% bőr 

tömeg: kb. 910 g/m² 
- kialakítás: ötujjas 
- méret: 11 
- szín: ezüst/barna 
- hossz: 420 vagy 370 mm 

12015 
71005 000 

2271 

Aluminizált háromujjas hőálló 

védőkesztyű 

 

- kontakt hő ellen 100 °C-ig 
- szabvány: EN ISO 407 4134X3 
- kézfej és alkar külső anyaga: KF-4/Z, 

49% para-aramid, 51% üveg 690 g/m² 
- kesztyű belső anyaga: krómozott, hasított bőr 
- bélés: nehezen gyulladó molton 
- szigetelés: nehezen gyulladó gyapjúnemez 
- kialakítás: háromujjas 
- méret: 11 
- szín: ezüst/szürke 
- hossz: 400 m 

01267 
71012 001 

20 

Ötujjas hőálló védőkesztyű 

 

- kontakt hő ellen 350 °C-ig 
- szabvány: EN 407:2020 4 232XX 

                  EN 388:2016 + A1:2018 2X4XX 
- szövet összetétel: 100% aramid 
- tömeg: 0,6 g/m² 
- kézfej és alkar külső anyaga: 100% para-aramid 
- bélés: lángálló impregnált gyapjúszövet, félgyapjú filccel 

szigetelve 
- kialakítás: ötujjas 
- méret: 11 
- szín: sárga 
- hossz: 370 mm 
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01267 
71007 000 

20 

Egyujjas hőálló védőkesztyű 

 

- kontakt hő ellen 250 °C-ig 
- szabvány: EN 407:2020 4 332XX 

                  EN 388:2016 + A1:2018 2X4XX 
- kézfej és alkar külső anyaga: 100% aramid 
- tömeg: 0,6 g/m² 
- bélés: belül félgyapjú filccel szigetelve 
- oldalán beépített hüvelykujj 
- mindkét oldalon hordható 
- kialakítás: egyujjas 
- méret: 11 
- szín: sárga 
- hossz: kb. 390 mm 

12015 
71003 001 

2269 

Aluminizált háromujjas hőálló 

védőkesztyű 

 

- kontakt hő ellen 350 °C-ig 
- szabvány: EN ISO 407 4334X3 
- kézfej és alkar külső anyaga: KF-4/Z, 

49% para-aramid, 51% üveg 690 g/m² 
- tenyérrész: KEVLAR® 
- bélés: nehezen gyulladó molton 
- szigetelés: nehezen gyulladó gyapjúnemez 
- kialakítás: háromujjas 
- méret: 11 
- szín: ezüst/sárga 
- hossz: 400 mm 

12015 
71004 002 

2269 

Aluminizált egyujjas hőálló 

védőkesztyű 

 

- kontakt hő ellen 350 °C-ig 
- szabvány: EN ISO 407 4334X3 
- kézfej és alkar külső anyaga: KF-4/Z, 

49% para-aramid, 51% üveg 690 g/m² 
- tenyérrész: KEVLAR® 
- bélés: nehezen gyulladó molton 
- szigetelés: nehezen gyulladó gyapjúnemez 
- kialakítás: egyujjas 
- méret: 11 
- szín: ezüst/sárga 
- hossz: 400 mm 

01191 
71013 000 

20 

Egyujjas hőálló védőkesztyű 

 

- kontakt hő ellen 350 °C-ig 
- szabvány: EN ISO 407 434XXX 
- kézfej és alkar külső anyaga: ARAMID/PBI 
- bélés: nehezen gyulladó molton 
- szigetelés: üvegszál, steppelés és nehezen gyulladó gyapjúnemez 
- oldalán beépített hüvelykujj 
- mindkét oldalon hordható 
- kialakítás: egyujjas 
- méret: 11 
- szín: sárga 
- hossz: 400 mm 

12003 
7H003 000 

15 

Aluminizált hőálló karvédő 

 

- kontakt hő ellen 350 °C-ig 
- szabvány: EN ISO 11612 A1/B1/C3/D3/E3/F1 
- anyaga: KF-3/Z, 100% para-aramid 475 g/m² 
- magas védelem folyékony fém ellen 
- mindkét oldalt gumírozás 
- szín: ezüst 
- hossz: 430 mm 
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3 TESTVÉDELEM 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

12003 
41030 000 

15 

Aluminizált hosszú védőkabát 

 

 

- szabvány: EN ISO 11612 A1/B1/C3/D3/E3/F1 
- anyag: KF-3/Z, 100% para-aramid 475 g/m² 
- állógalléros, muszlinbéléssel 
- kényelmes, legömbölyített vállal 
- két szellőzőnyílás a hónaljak alatt 
- gyors tépőzáras kivitel 
- hossz: 1300 mm 
- méretek: 42/44 – 66/68 
- feláras méretek: 

54/56        10% felár 
58/60        15% felár 
62/64        20% felár 
66/68        30% felár 

12003 
71130 000 

15 

Aluminizált hosszú védőkabát 

hátszellőzéssel 

 

 

- szabvány: EN ISO 11612 A1/B1/C3/D3/E3/F1 
- anyag: KF-3/Z, 100% aramid 
- tömeg: 475 g/m² 
- égésgátló tépőzáras rögzítők 
- szélesség: kb. 1000 mm 
- hossz: kb. 1300 mm 
- méretek: 42/44 – 66/68 
- feláras méretek: 

54/56        10% felár 
58/60        15% felár 
62/64        20% felár 
66/68        30% felár 

12003 
11080 000 

15 

Aluminizált rövid védőkabát 

 

- szabvány: EN ISO 11612 A1/B1/C3/D3/E3/F1 
- anyag: KF-3/Z, 100% para-aramid 475 g/m² 
- két szellőzőnyílás a hónaljak alatt 
- gyors tépőzáras kivitel 
- hossz: 800 mm 
- méretek: 42/44 – 66/68 
- feláras méretek: 

54/56        10% felár 
58/60        15% felár 
62/64        20% felár 
66/68        30% felár 

12003 
2H003 000 

15 

Aluminizált védőnadrág 

 

- szabvány: EN ISO 11612 A1/B1/C3/D3/E3/F1 
- anyag: KF-3/Z, 100% para-aramid 475 g/m² 
- kényelmes, bő formájú 
- rávarrt, állítható nadrágtartókkal 
- sliccrész fedő hajtókával 
- méretek: 42/44 – 66/68 
- feláras méretek: 

54/56        10% felár 
58/60        15% felár 
62/64        20% felár 
66/68        30% felár 
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12003 

71131 000 

15 

Aluminizált melles kötény 

 

- szabvány: EN ISO 11612 A1/B1/C3/D3/E3/F1 
- anyag: KF-3/Z, 100% para-aramid 475g/m² 
- hossz: 1300 mm 
- felvarrt, nagy erősített kivitelű tartó- és kötőszalagokkal 
- egyméret 
- szín: ezüst 
- tömeg: 0,64 kg 

12003 
71100 000 

15 

Aluminizált félkötény 

 

- szabvány: EN ISO 11612 A1/B1/C3/D3/E3/F1 
- anyag: KF-3/Z, 100% para-aramid 475 g/m² 
- hossz: 1000 mm 
- felvarrt kötőszalagokkal 
- egyméret 
- szín: ezüst 
- tömeg: 0,51 kg 

 
Mérettáblázat 
 

  42/44 66/68

S

46/48 50/52

M L 2XL 3XL

62/6454/56 58/60

XL
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4 LÁBVÉDELEM 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

14003 
76025 000 

2276 

Biztonsági csizma 

 

- szabvány: EN ISO 20345 
- rövid ideig tartó kontakt hőhatás ellen kb.: 300°C-ig 
- felső része: aluminizált marhabőrből készült 
- nitril talp hőszigeteléssel 
- NOMEX® cérnával varrva 
- biztonsági gyors zárral 
- szármagasság: 260 mm 
- szín: fehér/szürke 
- méret: 39 – 48 

12015 
71008 000 

15 

Aluminizált tépőzáras csizmavédő 

 

- szabvány: EN ISO 11612:2015 A1/B1/C3/D3/E3/F2 
- anyaga: KF-4/Z, 70% poliakrilnitril és 30% aramid 
- tömeg: 690 g/m² 
- megerősített szárrész 
- tépőzárral állítható szélesség 
- szármagasság: 380 mm 
- egy méret 
- szín: ezüst 

12015 
71008 001 

15 

Aluminizált patentzáras csizmavédő 

 

- szabvány: EN ISO 11612:2015 A1/B1/C3/D3/E3/F2 
- anyaga: KF-4/Z, 70% poliakrilnitril és 30% aramid 
- tömeg: 690 g/m² 
- megerősített szárrész 
- csizmaszáron 4 patentzár állítható szélesség 
- szármagasság: 380 mm 
- egy méret 
- szín: ezüst 

12015 
71009 000 

15 

Aluminizált rugós csizmavédő 

 

- szabvány: EN ISO 11612:2015 A1/B1/C3/D3/E3/F2 
- anyaga: KF-4/Z, 70% poliakrilnitril és 30% aramid 
- tömeg: 690 g/m² 
- megerősített szárrész 
- köszönhetően a Vamp talprugónak, valamint a 2 függőleges 

elhelyezett rugónak a szárban, biztonságosan illeszkedik a 
lábhoz 

- szármagasság: 350 mm 
- szín: ezüst 
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5 KIEGÉSZÍTŐK 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

01205 
7Z015 003 

11 

NOMEX® III alsóing 

 

- anyaga: 100% aramid 
- méret: M, L, XL, 2XL 
- szín: törtfehér 

01205 
7Z016 003 

11 

NOMEX® III alsónadrág 

 

- anyaga: 100% aramid 
- méret: M, L, XL, 2XL 
- szín: törtfehér 

04033 
76013 000 

58 

Térdvédő 

 

- térdelést igénylő tevékenységekhez, hőnek kitett munkához 
- anyaga: polietilén 
- tömeg: 70 g 
- méret: 18 x 24 cm 
- kiszerelés: 1 pár 
- szín: antracit 
- mosógépben nem mosható 

01113 
76012 000 

46 

Öv 

 

- anyaga: lángálló műanyagszálak hővédő ruhák alá 
- tömeg: 80 g 
- méret: 90 cm, 110 cm, 130 cm 
- szélesség: 38 mm 
- szín: fekete 

 


