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1 FEJVÉDELEM 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

9772120 

UVEX PHEOS B védősisak 

 

- megfelel az EN 397 szabványnak és a nagyon alacsony 
hőmérsékletekre (–30 °C) és a fröccsenő fémre (molten 
metal) vonatkozó kiegészítő követelményeknek 

- Uvex rostélyhoz, fültokhoz és sisaklámpához való 
csatlakozóhelyekkel 

- oldalsó Euroslot-fogadóhelyek (30 mm) fültokok 
felhelyezéséhez 

- három változtatható szellőzőnyílás  
- forgókerekes rendszerrel szerelt belső kialakítás, 

fokozatmentes szélességállítás 
- hatpontos textilbetét, optimális illeszkedés, kényelmes 

viselet  
- feliratozható felület  
- méret: 52 – 61 cm 

9772520 

UVEX PHEOS B védősisak 

 

- megfelel az EN 397 szabványnak és a nagyon alacsony 
hőmérsékletekre (–30 °C) és a fröccsenő fémre (molten 
metal) vonatkozó kiegészítő követelményeknek 

- Uvex rostélyhoz, fültokhoz és sisaklámpához való 
csatlakozóhelyekkel 

- oldalsó Euroslot-fogadóhelyek (30 mm) fültokok 
felhelyezéséhez 

- három változtatható szellőzőnyílás  
- forgókerekes rendszerrel szerelt belső kialakítás, 

fokozatmentes szélességállítás 
- hatpontos textilbetét, optimális illeszkedés, kényelmes 

viselet 
- feliratozható felület 
- méret: 52 – 61 cm 

PW-
PW55RER 

MT PW55 védősisak  

 

- megfelel az EN 166 NONE (1 B 9) és az EN 397 NONE (-
30°C/+50°C, LD) szabványoknak 

- alapanyag: ABS, polikarbonát 
- szellőző 
- 6 pontos textil sisakkosár 
- racsnis gyorsbeállító 
- állszíjjal  
- állítható szemüveggel 
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9772030 

UVEX PHEOS B-WR védősisak 

 
 
 

- megfelel az EN 397 szabványnak és a nagyon alacsony 
hőmérsékletekre (–30 °C) és a fröccsenő fémre (molten 
metal) vonatkozó kiegészítő követelményeknek 

- Uvex rostélyhoz, fültokhoz és sisaklámpához való 
csatlakozóhelyekkel 

- oldalsó Euroslot-fogadóhelyek (30 mm) fültokok 
felhelyezéséhez 

- három változtatható szellőzőnyílás  
- forgókerekes rendszerrel szerelt belső kialakítás, 

fokozatmentes szélességállítás 
- hatpontos textilbetét, optimális illeszkedés, kényelmes 

viselet  
- feliratozható felület  
- méret: 52 – 61 cm 

PW-
PV60YER 

MT PV60 - PEAK VIEW PLUS 
gyorsbeállítós, átlátszó védősisak 

 

- megfelel az EN 397 NONE és ANSI/ISEA Z89.1 TYPE II (Class 
C) szabványoknak 

- alapanyag: polikarbonát 
- átlátszó 
- szellőző 
- gyorsbeállítós 

9794420 

UVEX U-CAP SPORT VENT  
beütődés ellen védő sapka 

 

- megfelel az EN 812 szabványnak 
- sportos kivitel, innovatív kemény héjjal 
- levegős hálószövettel 
- rövid ellenzővel a szabad felső látómezőért 
- méretek: 52 – 54, 55 – 59, 60 – 63 cm 

9790021 

UVEX négypontos állszíj 

 

- hosszúságban állítható  
- szövetszalag nyomógombos gyorszárral 
- rögzítőszemek robusztus műanyagból 
- állpárna 



Munka- és tűzvédelmi termékkatalógus 5/56 2022.08.01. 

2 HALLÁSVÉDELEM 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

2112001 

UVEX X-FIT füldugó 

    

- megfelel az EN 352-2 szabványnak és a kiegészítő S, V, W, 
E követelményeknek 

- 37 decibeles csillapítás (SNR = 37 dB) 
- zsinór nélkül 
- alkalmazási területek: útépítés, villamos telepítés, híd- és 

alagútépítés, emeltpályatest-építés, kovácsolási munkák 
- dobozos kiszerelésnél: 200 pár 

3301105 

Honeywell LASER-LITE füldugó 

  

- megfelel az EN 352-2 és az EN 24869-1 szabványoknak 
- 35 decibeles csillapítás (SNR = 35 dB) 
- egyhasználatos  
- egy méret 
- egyenként csomagolva 
- dobozos kiszerelésnél: 100 pár/doboz 

1005074 

Honeywell BILSOM 303S füldugó 

   

- megfelel az EN 352-2 szabványnak 
- 33 decibeles csillapítás (SNR = 33 dB) 
- alapanyag: poliuretán 
- egyhasználatos  
- egyenként csomagolva 
- dobozos kiszerelésnél: 100 pár/doboz 

1005073 

Honeywell BILSOM 303L füldugó 

 

- megfelel az EN 352-2 szabványnak 
- 29 decibeles csillapítás (SNR = 29 dB) 
- alapanyag: poliuretán 
- egyhasználatos füldugók 
- egyenként csomagolva 
- dobozos kiszerelésnél: 100 pár/doboz 

3301106 

Honeywell LASER-LITE zsinóros 
füldugó 

   

- megfelel az EN 352-2 és az EN 24869-1 szabványoknak 
- 35 decibeles csillapítás (SNR = 35 dB) 
- egyhasználatos  
- egy méret 
- egyenként csomagolva 
- dobozos kiszerelésnél: 100 pár/doboz 
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3301279 

Honeywell QB3HYG pántos füldugó 

 

- 23 decibeles csillapítás (SNR = 23 dB) 
- alapanyag: poliuretán 
- többször használható 
- könnyű, kompakt és kényelmes 
- mosható szivacsok 
- dobozos kiszerelésnél: 10 pár/doboz 

1010421 

Honeywell MACH 1 fültok 

 

- 24 decibeles csillapítás (SNR = 24 dB) 
- állítható fejpántja 
- szuperkönnyű dielektromos felépítés 

1035119 

Honeywell VS110H VeriShield 
sisakra szerelhető fültok 

 

- 27 decibeles csillapítás (SNR = 27 dB) 
- olajálló pohárfelület, amely ellenáll az olajos, nehéz 

munkavégzésnek és a gyakori tisztításnak 
- sisakra szerelhető 

1035113 

Honeywell VS140N VeriShield 
nyakpántos fültok légáramlás-

szabályozás nélkül 

 

- 25 decibeles csillapítás (SNR = 25 dB) 
- olajálló pohárfelület, amely ellenáll az olajos, nehéz 

munkavégzésnek és a gyakori tisztításnak 
- memóriahabos fülpárnák 

2600001 

UVEX K1 fültok, SNR28 

 

- megfelel az EN 352-1 szabványnak 
- 28 decibeles csillapítás (SNR = 28 dB) 
- kis tömeg, kis térfogat 
- alkalmazási területek: szennyvíz- és csővezeték-szerelés, 

kőművesség, kőfaragás, bontási és szétszerelési munkák, 
kovácsolási munkák 

 
2600002 

UVEX K2 fültok, SNR32 

 

- megfelel az EN 352-1 szabványnak 
- 32 decibeles csillapítás (SNR = 32 dB) 
- kis tömeg, kis térfogat  
- rendkívül puha párnázás 
- alkalmazási területek: szennyvíz- és csővezeték-szerelés, 

kőművesség, kőfaragás, burkolás, bontási és szétszerelési 
munkák, kovácsolási munkák 
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2600003 

UVEX K3 fültok, SNR33 

 

- megfelel az EN 352-1 szabványnak 
- 33 decibeles csillapítás (SNR = 33 dB) 
- kis tömeg, kis térfogat  
- rendkívül puha párnázás 
- alkalmazási területek: szennyvíz- és csővezeték-szerelés, 

kőművesség, kőfaragás, burkolás, bontási és szétszerelési 
munkák, kovácsolási munkák 
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3 SZEMVÉDELEM 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

1015441 

Honeywell A700 Amber HC Lens 
védőszemüveg 

 

- megfelel az ANSI Z87.1 szabványnak, CSA Z94.3 minősítéssel 
- lencse: 8 bázisú, polikarbonát, kopásálló 
- 99,9%-os UV védelem 
- 180°-ban torzításmentes látómező 
- általános használatra és ütközésvédelemre (45 m/s) 

1015360 

Honeywell A700 védőszemüveg 

 

- megfelel az ANSI Z87.1 szabványnak, CSA Z94.3 minősítéssel 
- lencse: 8 bázisú, polikarbonát, kopásálló 
- 99,9%-os UV-védelem 
- 180°-ban torzításmentes látómező 
- kiválóan alkalmas a biztonsági szemüveg viselésére 
- általános használatra és ütközésvédelemre (45 m/s) 

1015440 

Honeywell A700 védőszemüveg 

 

- megfelel az ANSI Z87.1 szabványnak, CSA Z94.3 minősítéssel 
- lencse: 8 bázisú, polikarbonát, kopásálló 
- 99,9%-os UV védelem 
- 180°-ban torzításmentes látómező 
- általános használatra és ütközésvédelemre (45 m/s) 

1015369 

Honeywell A800 védőszemüveg 

 

- megfelel az EN 166, EN 172, CE és az EN 170 szabványoknak 
- lencse: víztiszta, 9 bázisú, polikarbonát 
- keret: víztiszta 
- csúszásgátló gumi orrhíd 

1015350 

Honeywell A800 I/O mirror 
védőszemüveg 

 

- megfelel az EN 166, EN 172, CE és az EN 170 szabványoknak 
- lencse: 9 bázisú, polikarbonát, kopásálló 
- 180°-ban torzításmentes látómező 

1015367 

Honeywell A800 TSR 
védőszemüveg 

 

- megfelel az EN 166, EN 172, CE és az EN 170 szabványoknak 
- általános felhasználás és ütésvédelem (45 m/s)  
- beltéri és kültéri munkákhoz, pl. közművek, könnyű- és 

nehézipar, biotechnológia, laboratóriumok, tiszta helyiségek, 
hajóépítés, autóipar 
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9199265 

UVEX X-FIT védőszemüveg 

 

- megfelel az EN 166 és az EN 170 szabványoknak 
- jelölés: W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE 
- megbízható UV 400 védelem 
- fémmentes, a szem egész területét lefedi 
- ultrakönnyű, 23 g 
- lencse: víztiszta 
- bevonat: belül párásodás elleni védelem, kívül vegyszer- és 

karcálló (uvex supravision) 
- keret: áttetsző kék 

9199280 

UVEX X-FIT védőszemüveg 

 

 

- megfelel az EN 166 és az EN 170 szabványoknak 
- jelölés: W 166 FT CE – 5-2,5 W 1 FTKN CE 
- megbízható UV 400 védelem 
- fémmentes, a szem egész területét lefedi 
- lencse: 23%-os szürke, napfényszűrős 
- bevonat: belül párásodás elleni védelem, kívül vegyszer- és 

karcálló (uvex supravision) 
- keret: áttetsző szürke 

9194171 

UVEX I-WORKS védőszemüveg 

 

 

- megfelel az EN 166 és az EN 170 szabványoknak 
- jelölés: W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE 
- megbízható UV 400 védelem 
- lencse: színtelen PC-lencse 
- bevonat: belül páramentes, kívül rendkívül ellenálló a 

karcolásokkal és a vegyi anyagokkal szemben (uvex 
supravision excellence) 

9194365 

UVEX I-WORKS  
védőszemüveg 

 

- megfelel az EN 166 és az EN 170 szabványoknak 
- jelölés: W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE 
- megbízható UV 400 védelem 
- lencse: borostyánszín PC-lencse  
- bevonat: belül páramentes, kívül rendkívül ellenálló a 

karcolásokkal és a vegyi anyagokkal szemben (uvex supravision 
excellence) 

- keret: fekete, sárga színben 

9194270 

UVEX I-WORKS  
védőszemüveg 

 

- megfelel az EN 166 és az EN 172 szabványoknak 
- jelölés: W 166 FT CE – 5-2,5 W 1 FTKN CE 
- megbízható UV 400 védelem 
- lencse: 23%-os szürke PC-lencse, napfényszűrős 
- bevonat: belül páramentes, kívül rendkívül ellenálló a 

karcolásokkal és a vegyi anyagokkal szemben (uvex 
supravision excellence) 
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9198275 

UVEX PHEOS CX2  
védőszemüveg 

 

- megfelel az EN 166 és az EN 170 szabványoknak 
- jelölés: W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FT K CE 
- megbízható UV 400 védelem 
- lencse: színtelen PC-lencse 
- bevonat: mindkét oldalon rendkívül karcálló és vegyi 

anyagoknak ellenálló (uvex supravision sapphire) 
- keret: kék, szürke színben 
- közvetlenül a lencsével összekötött puha komponensek 

9198285 

UVEX PHEOS CX2 Amber 
védőszemüveg 

 

- megfelel az EN 166 és az EN 170 szabványoknak 
- jelölés: W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE 
- lencse: borostyánszín PC-lencse  
- bevonat: belül páramentes, kívül karcálló és vegyi anyagoknak 

ellenálló (uvex supravision excellence) 
- keret: fekete, sárga színben 
- közvetlenül a lencsével összekötött puha komponensek 

 
9193280 

UVEX SPORTSTYLE 
védőszemüveg 

 

- megfelel az EN 166 és az EN 172 szabványoknak 
- jelölés: W 166 FT CE – 5-2,5 W 1 FTKN CE 
- megbízható UV 400 védelem 
- pehelykönnyű, 23 g 
- lencse: 23%-os szürke PC-lencse, napfényszűrős 
- bevonat: kívül karcálló, belül tartósan páramentes (uvex 

supravision extreme) 

9160045 

UVEX I-VO IR5 hegesztő 
szemüveg, fekete/zöld 

 

 

- megfelel az EN 166 és az EN 169 szabványoknak 
- jelölés: W 166 FT CE – 5 W 1 FTKN DIN CE 
- hegesztésvédelmi besorolás: 5 
- megbízható UV 400 és IR-védelem 
- lencse: szürke PC-lencse 
- keret: fekete, zöld szín 
- belül páramentes, kívül rendkívül karcálló 
- napfényszűrő, tökéletes színérzékelés 
- állítható szárhosszúság 
- korlátlan oldalirányú látómező 

9183265 

UVEX I-5 védőszemüveg 

 

- megfelel az EN 166 és az EN 170 szabványoknak 
- jelölés: W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE 
- megbízható UV 400 védelem 
- lencse: színtelen PC-lencse 
- bevonat: belül páramentes, kívül rendkívül karcálló és a vegyi 

anyagoknak ellenálló (uvex supravision excellence) 
- keret: antracit, kék szín 
- puha, rugalmas orrtámasz 

9183281 

UVEX I-5 védőszemüveg 

 

- megfelel az EN 166 és az EN 172 szabványoknak 
- jelölés: W 166 FT CE – 5-2,5 W 1 FTKN CE 
- megbízható UV 400 védelem 
- lencse: 23%-os szürke PC-lencse 
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- bevonat: belül páramentes, kívül rendkívül karcálló és a vegyi 
anyagoknak ellenálló (uvex supravision excellence) 

- keret: antracit, lime szín 
- puha, rugalmas orrtámasz 
- 3 fokozatban állítható dőlés 

9301714 

UVEX Ultravision védőszemüveg  

 

- megfelel az EN 166 és az EN 170 szabványoknak 
- jelölés: W 166 34 F CE – 2-1,2 W1 FN CE 
- megbízható UV 380 védelem 
- kiváló mechanikai szilárdság (F: 45 m/s) 
- klasszikus, ergonomikus kosárszemüveg korlátlan oldalirányú 

látással 
- lencse: színtelen CA-lencse, cserélhető 
- keret: áttetsző szürke 
- páramentes belső bevonat 
- intelligens szellőztető rendszer 
- nagy szemüvegtest, dioptriás szemüveg felett is hordható 

9308147 

UVEX U-SONIC pántos 
védőszemüveg 

 

 

- megfelel az EN 166 és az EN 170 szabványoknak 
- jelölés: W 166 34 B CE – 2C-1,2 W1 BKN CE 
- megbízható UV 400 védelem 
- kiváló mechanikai szilárdság (B: 120 m/s) 
- mindkét oldalon lecsapódásmentes és karcálló (Uvex 

supravision plus) 
- lencse: színtelen PC-lencse, cserélhető 
- ergonomikus dizájn rugalmas puha komponenssel – tökéletes 

illeszkedés 
- innovatív szellőztető rendszer 
- jól kombinálható más egyéni védőeszközökkel – például 

sisakokkal 

9169545 

UVEX SUPER F OTG 
hegesztőszemüveg 

 

 

- megfelel az EN 166 és az EN 169 szabványoknak 
- jelölés: W 166 FT CE – 5 W 1 FTKN DIN CE 
- hegesztésvédelmi besorolása: 5 
- megbízható UV 400 és IR-védelem 
- lencse: szürke PC-lencse 
- napfényszűrő, tökéletes színérzékelés 
- bevonat: belül páramentes, kívül rendkívül karcálló, 

minimalizálva a hegesztési szikrák beégését (unvex infradur 
plus) 

- keret: fekete, zöld szín 

9104045 

UVEX 9104-5  
hegesztőszemüveg 

 

 

- megfelel az EN 166, EN 169 és az EN 170 szabványoknak 
- szemüveglencse jelölése: 2-1,2 W1 FKN CE 
- szűrő jelölése: 5 W1 FTK CE 
- tartókeret jelölése: W 166 S CE 
- hegesztésvédelmi besorolás: 5 (szűrő) 
- megbízható UV 400 és IR-védelem 
- lencse: színtelen PC-lencse, kiegészítő szürke színű PC-lencse 
- napfényszűrő, tökéletes színérzékelés 
- a részecskék alulról való bejutása ellen speciálisan kialakított 

foglalatperem 
- keret: fekete, zöld szín 
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9104043 

UVEX 9104-3 
hegesztőszemüveg 

 

- megfelel az EN 166, EN 169 és az EN 170 szabványoknak 
- szemüveglencse jelölése: 2-1,2 W1 FKN CE 
- szűrő jelölése: 3 W1 FTK CE 
- tartókeret jelölése: W 166 S CE 
- hegesztésvédelmi besorolás: 3 (szűrő) 
- megbízható UV 400 és IR-védelem 
- lencse: színtelen PC-lencse, kiegészítő szürke színű PC-lencse 
- napfényszűrő, tökéletes színérzékelés 
- a részecskék alulról való bejutása ellen speciálisan kialakított 

foglalatperem  
- keret: fekete, zöld szín 
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4 LÉGZÉSVÉDELEM 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

1013205 

Honeywell SUPERONE 3205 NR 
előformázott légzésvédő álarc 

 

- megfelel az EN 149:2001 + A1:2009 szabványnak 
- FFP2 légzésvédelem 
- félmerev, hőbélyegzéssel, orrkapocs nélkül 
- a levegőben lévő részecskék 94%-át szűri meg 
- alkalmazási terület: puhafával, üvegszálakkal, fémekkel és 

műanyagokkal (a PVC kivételével) és olajalapú porral való 
megmunkálás  

8734200 

UVEX SILV-AIR LITE 4200 
összehajtható légzésvédő álarc 

 

- megfelel az EN 149:2001 + A1:2009 szabványnak 
- FFP2 légzésvédelem, összehajtható 
- praktikus egydarabos kiszerelésben 
- jelölés: D – nagy porterhelés mellett használható 
- rugalmas fejpánt 
- alkalmazási területek: hulladékszállítás és takarítás, 

szénával, gabonával és liszttel történő munkavégzés  

 
1032501 

Honeywell SUPERONE 3207 NR D 
előformázott légzésvédő álarc 

 

- megfelel az EN 149:2001 + A1:2009 szabványnak 
- FFP3 légzésvédelem 
- latex-, PVC- és szilikonmentes 
- alkalmazási terület: mérgező fémekkel, keményfával, 

radioaktív és biokémiai anyagokkal való megmunkálás, 
olajalapú porban és rozsdamentes acél hegesztésekor  

8732310 

UVEX SILV-AIR CLASSIC 2310 
előformázott légzésvédő álarc 

kilégző szeleppel 

 

- megfelel az EN 149 szabványnak 
- FFP3 légzésvédelem 
- kilégző szelep 
- nagyobb arcformákhoz illeszkedik 
- jelölés: D – nagy porterhelés mellett használható 
- négypontos fejpántos rögzítés 
- alkalmazási területek: hulladékszállítás és takarítás, 

szénával, gabonával és liszttel történő munkavégzés 
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5 KÉZVÉDELEM 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

2400250 

Honeywell PERFECT POLY 
szerelőkesztyű 

 

- megfelel az NSI/ESD S20.20:2014 és a BS EN 61340-5-
1:2007 szabványok adminisztratív és műszaki 
követelményének 

- poliuretán bevonatú poliamid 
- kiváló kopás- és szakadásállóság 
- jó tapadást biztosít 
- precíziós munkákra alkalmas 
- méretek: 6 – 11 

2094140 

Honeywell DEXGRIP védőkesztyű 

 

- megfelel az EN 388 szabványnak 
- kötött kesztyű pamut/poliamid, szürke 
- hossz: 26 cm 
- a gyűrött latexbevonat ellenáll a kopásnak és a 

perforációnak, és kiváló tapadást biztosít 
- méretek: 7 – 11 

2232236 

Honeywell POLYTRIL TOP  
víz- és olajálló mártott kesztyű 

 

- megfelel az EN 388 4121 szabványnak 
- kötött poliamid kesztyű 
- fekete olajálló nitrilbevonat a tenyéren és a háton 
- rugalmas csukló 
- poliamid ötvözi a kopás, nedvesség, szakadás és nyírás 

ellenálló képességét 
- kiváló kopásállóság  
- méretek: 7 – 10 

60027 

UVEX ATHLETIC LITE 
szerelőkesztyű 

 

- megfelel az EN 388 (4 1 3 2 X) szabványnak 
- könnyű és finom tapintású védőkesztyű mechanikai 

tevékenységekhez 
- tökéletes illeszkedés, a „Slim-fit” kivitelnek és a bélésben 

lévő elasztánnak köszönhetően 
- méretek: 6 – 11 

8801 

TEGERA 8801 INFINITY 
szerelőkesztyű 

 

- megfelel az EN 388:4121X és az EN 407:X1XXXX 
szabványoknak 

- a nejlonkesztyűk tenyerét nitrilhab poliuretán (PU) borítja 
- 100 °C-ig ellenáll a közvetlen hőnek 
- bélés: nylon, spandex, 15 g 
- alkalmazási terület: finomszerelés, ellenőrzési munkák 
- méretek: 6 – 11 
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60558 

UVEX PROFI ERGO XG20A 
védőkesztyű 

 

- megfelel az EN 388 (3 1 2 1) szabványnak 
- részben bevonatos kézfej 
- Uvex Xtra-Grip technológia a kiváló tapadásért 
- méretek: 7 – 10 

8803 

TEGERA 8803 INFINITY 
szerelőkesztyű 

 

- megfelel az EN 388:2016, 4121X és az EN 407:2004, 
X1XXXX szabványoknak 

- összeszerelő kesztyű 
- folyadéknak ellenálló tenyér mikrohab bevonattal a jobb 

tapadás érdekében 
- hőálló 100 °C-ig 
- alkalmazási terület: finomszerelés, ellenőrzési munkák 
- méretek: 6 – 11 

60030 

UVEX ATHLETIC D5XP  
vágásbiztos védőkesztyű 

 

- megfelel az EN 388 (4 X 4 3 D) szabványnak 
- vágásvédelmi kesztyű a hüvelykujjakon extra erősítéssel 
- nagyon rugalmas védőkesztyű rendkívül jó illeszkedéssel 
- mikro-NBR habbevonat a tenyéren és az ujjvégeken 
- méretek: 6 – 12 

19 

TEGERA 19 hegesztőkesztyű 

 

- megfelel az EN 388:2016, 3143X és az EN 407:2004, 
41314X szabványoknak 

- kategória III. 
- kiváló minőségű hasított marhabőr 
- alkalmazási terület: gépészeti munkák, forró környezetben 

végzett munka, bányászat 
- méretek: 8 – 11 

23-7518B 

Honeywell CORESHIELD 
vágásbiztos kesztyű 

 

- megfelel az EN 388 és az EN 420 szabványoknak 
- a rugalmas és jól szellőző mikrohab bevonatnak 

köszönhetően olajos és száraz felületek esetén is kitűnő 
csúszásgátlást biztosít 

- vágás elleni védőkesztyű: C fokozat 
- méretek: 6 – 11 

126A 

TEGERA 126A Leather Gloves 
hegesztőkesztyű 

 

- megfelel az EN 388:2016, 2111X és az EN 407:2004, 
412X4X szabványoknak 

- anyaga: kecskebőr 
- bélés nélküli, 0,7-0,8 mm 
- kategória II. 
- 100 °C-ig ellenáll a közvetlen hőnek  
- alkalmazási területek: szerelés, gépészet, erdészeti munka, 

öntöde, hegesztés 
- méretek: 7 – 11 
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60596 

UVEX U-FIT vegyi anyagok elleni 
védőkesztyű 

 

- megfelel az EN 374 szabványnak 
- robusztus, rugalmas, egyszer használatos, belső bélés 

nélkül 
- nagyfokú ellenálló képesség vegyi anyagokkal szemben 
- élelmiszerkezelésre alkalmas 
- NBR (nitril-kaucsuk), kb. 0,10 mm 
- szín: kék 
- méretek: S – XL 
- 100 pár/doboz 
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6 TESTVÉDELEM 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

4180002 

Honeywell MUTEX 2 kapucnis 
védőoveral 

 

- megfelel az EN 13688:2013, EN 13982-2:2004/A1:2010, EN 
13034:2005/ A1:2009, EN 1149-5:2018, EN 1073-2:2002, 
és az EN 14126:2003/AC:2004 szabványoknak 

- szilikon- és latexmentes 
- antisztatikus  
- kiváló folyadékzárás 
- speciális vágás a karok alatt a nagyobb 

mozgásszabadságért 
- rugalmas hát 
- méretek: M – 3XL 

D146639 

DUPONT TYVEK 500 XPERT 
kapucnis védőoverall 

 

- megfelel az EN 1073-2, az EN 14126, és az EN 1149-5 
szabványoknak 

- anyag: Tyvek L 1431 N, 41 g/m2, antisztatikus kezelés 
mindkét oldalon 

- kiváló 5. és 6. típusú védelem 
- gumírozott kapucni, mandzsetta és bokák 
- ragasztott derékrész 
- ergonomikus kialakítás, kiváló illeszkedést és teljes 

mozgásszabadság 
- méretek: M – 3XL 
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7 ESÉSVÉDELEM 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

FA1010300 

KRATOS 2 pontos 
testheveder 

 

 

- megfelel az EN 361 szabványnak 
- anyag: heveder poliészter, csatok: acél 
- állítható combpántok, csúszólemezek a mellheveder könnyű 

beállításához 
- 2 mellkasi rögzítő textilhurok és egy háti rögzítő D-gyűrű a 

leesésgátláshoz 
- 2 beállítható csat 
- állítható váll- és combhevederek 
- ideálisan elhelyezett üléspánt a nagyobb kényelem érdekében 
- max. 140 kg-ig használható 

FA1010400 

KRATOS 2 pontos 
testheveder 

 

- megfelel az EN 361 szabványnak 
- anyag: heveder poliészter, csatok: acél 

- 2 mellkasi rögzítő textilhurok és egy háti rögzítő D-gyűrű a 
leesésgátláshoz 

- 4 beállítható csat 
- állítható váll- és combhevederek 
- ideálisan elhelyezett üléspánt a nagyobb kényelem érdekében 
- max. 140 kg-ig használható 

FA1020300 

KRATOS 2 pontos 
testheveder munkahelyzet-

beállító derékövvel 

 

- megfelel az EN 361 és az EN 358 szabványnak 

- anyag: heveder poliészter, csatok: acél 

- beépített munkahelyzet-beállító öv, 2 db D-gyűrűvel 

- állítható combpántok és derékszíj, csúszólemezek a mellheveder 
beállításához 

- 2 mellkasi rögzítő textilhurok és egy háti D-gyűrű a 

zuhanásgátláshoz, 2 oldalsó D-gyűrű a munkapozicionáláshoz 

- max. 140 kg-ig használható 

FA1010500
A 

KRATOS 2 pontos 
testheveder gyorscsatos 

 

 

- megfelel az EN 361 szabványnak 
- anyag: heveder poliészter, csatok: acél 
- 1 mellkasi D-gyűrű és 1 háti D-gyűrű a leesésgátláshoz 
- 5 beállítható csat, ebből 3 automatikus 
- állítható váll- és combhevederek 
- ideálisan elhelyezett üléspánt a nagyobb kényelem érdekében 
- max. 140 kg-ig használható 
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FA1020500 

KRATOS 2 pontos 
testheveder, derékövvel 

 

- megfelel az EN 361:2002 és az EN 358:1999 szabványoknak 
- rögzítő elemek: 1 szegycsont D-gyűrű és háti rögzítő D-gyűrű az 

esésgátláshoz, 2 oldalsó D-gyűrű a munka pozicionálásához 
- állítható váll- és combpántok 
- ideálisan elhelyezett üléspánt a nagyobb kényelem érdekében 
- max. 140 kg-ig használható 

FA1020500
A 

KRATOS 2 pontos, 
gyorscsatos testheveder 

 

 

- megfelel az EN 361:2002 és az EN 358:1999 szabványoknak 
- 2 rögzítési pont munkapozicionáló övvel és automatikus csatokkal 
- FA 10 401 00 munkahelyi pozícionáló övvel együtt 
- rögzítő elemek: 1 szegycsont D-gyűrű és háti rögzítő D-gyűrű az 

esésgátláshoz, 2 oldalsó D-gyűrű a munka pozicionálásához 
- állítható váll- és combpántok 
- ideálisan elhelyezett üléspánt a nagyobb kényelem érdekében 
- max. 140 kg-ig használható 

FA1020501
A 

KRATOS 2 pontos, gyors-
csatos testheveder, L-XXL 

 

 
 

- megfelel az EN 361:2002 és az EN 358:1999 szabványoknak 
- 2 rögzítési pont munkapozicionáló övvel és automatikus csatokkal 
- FA 10 401 00 munkahelyi pozícionáló övvel együtt 
- rögzítő elemek: 1 szegycsont D-gyűrű és háti rögzítő D-gyűrű az 

esésgátláshoz, 2 oldalsó D-gyűrű a munkavégzéshez 
- állítható váll- és combpántok 
- ideálisan elhelyezett üléspánt a nagyobb kényelem érdekében 
- max. 140 kg-ig használható 

FA2030202 

KRATOS automata 
zuhanásgátló, 2,5 m, piros 

védővel 

 

- megfelel az EN 360:2002 szabványnak, és használható a 2. 
faktorban (max. 1,8 m) 

- visszahúzható zuhanásgátló polimer burkolattal, és 2 m-es 
hevederrel, karabinerrel 

- max. hossz: 2 m 
- szalagszélesség: 50 mm 
- szakítószilárdság: > 15 kN 
- csatlakozó: 1 acél karabiner (FA 50 202 17) 
- védőburkolattal és energiaelnyelővel (45 mm) 
- max. 140 kg-ig használható 
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FA2030302 

KRATOS zuhanásgátló 
automata energia-
elnyelővel, 2,5 m 

 

- megfelel az EN 360 szabványnak 

- 2 karabinerrel 
- max. hossz: 2,5 m 
- hevederszélesség: 50 mm 

- energiaelnyelő: 45 mm 
- tömeg: 1,70 kg 
- szakítószilárdság: >15 kN 

- csatlakozó: 1 acél karabiner (FA5020217) és 1 acél állványhorog 
(FA5020755) 

FA2050003 

KRATOS zuhanásgátló 
automata energia-
elnyelővel, 3,5 m 

 

- megfelel az EN 360 szabványnak 

- 2 karabinerrel 
- max. hossz: 3,5 m 
- hevederszélesség: 25 mm 
- ellenállás: 12 kN 
- max. terhelhetőség: 140 kg 

- anyagok:  
- ház: polimer 
- szerelvények: ötvözött acél 

- heveder: poliészter 

FA2050406
B 

KRATOS automata 
zuhanásgátló, 6 m 

 

- megfelel az EN 360 szabványnak 
- visszahúzható 6 m-es zuhanásgátló, csak függőleges használatra 
- robusztus, tartós polimerburkolat hordozófogantyúval és könnyen 

eltávolítható vizsgáló ablakkal 
- 25 mm-es poliészter hevederrel 
- 6 kN dinamikus fékerő 
- forgatható acél alsó karabiner 
- minimális szakítószilárdság > 15 kN 
- max. 140 kg-ig használható 

FA4050015 

KRATOS kikötőkötél 1,5 m 
 

 

- megfelel az EN 354 szabványnak 
- anyag: poliamid 
- átmérő: 11 mm 
- hossz: 1,5 m 
- a varrást erős, átlátszó hüvely védi 
- szakítószilárdság: 22 kN 

FA4050020 

KRATOS kikötőkötél 1,8 m 
 

 

- megfelel az EN 354 szabványnak 
- anyag: poliamid 
- kötélátmérő: 11 mm 
- hossz: 1,8 m 
- a varrást erős, átlátszó hüvely védi 
- szakítószilárdság: 22 kN 
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FA6000415 

KRATOS mobil kikötési 
pont 

 

- megfelel az EN 795 szabványnak 
- hossz: 1,5 m 
- szakítószilárdság: 18 kN 
- 44 mm széles poliészter heveder 
- acél D-gyűrűk mindkét végén 

FA3050015 

KRATOS energiaelnyelő 
kikötőkötél 1,5 m 

 
 

- megfelel az EN 355 szabványnak 
- anyag: poliészter és poliamid 
- hosszú: 1,5 m 
- kötélátmérő: 12 mm 
- energiaelnyelő szélessége: 35 mm (> 6 kN) 

FA3050020 

KRATOS energiaelnyelő 
kikötőkötél, 1,8 m 

 

- megfelel az EN 355 szabványnak 
- anyag: kötél: poliamid, elnyelő: poliészter és poliamid 
- kötélátmérő: 11 mm 
- hossz: 1,8 m 
- csatlakozók: nincs 
- energiaelnyelő: szélessége: 35 mm (> 6 kN) 

FA4090020 

KRATOS munkahelyzet 
beállító rögzítő kötél,  

1,2 – 2 m állítható 

 

- megfelel az EN 354 szabványnak 
- állítható csatlakozó eszközök 
- háromszálú kötél kopásjelzővel 
- poliamid kötél, átmérője 14 mm 
- egy karabinerrel és egy acélhoroggal készítve 
- könnyűfém-állító 
- állítható hosszúság 0,85-1,35 m 
- anyag: poliamid 

FA4060015 

KRATOS Y kikötőkötél, 
1,5 m 

 

- megfelel az EN 354:2010 szabványnak 
- kötél: 11 mm átmérőjű poliamid 

- hossz: 1,5 m 
- csatlakozók: 1 acél rögzítőhorog FA 50 202 17 egyik végén és 2 

acél állványhorog FA 50 207 55 a másik végén 

- szakítószilárdság: 22 kN 

FA3030315 

KRATOS energiaelnyelő 
kikötőkötél 2 karabinerrel, 

1,5 m 

 

- megfelel az EN 355 szabványnak 
- hossz: 1,5 m 
- csatlakozók: 1 acél karabiner (FA5020217) és 1 acél állványhorog 

(FA5020755) 
- energiaelnyelő 44 mm széles hevederben az esés hatásának 

csökkentésére (> 6 kN) 
- 30 mm széles poliészter hevederzsinórból áll 
- kopásálló cső alakú hevederekkel védett hurkok 

FA4090320 

KRATOS munkahelyzet-
beállító kötél ereszkedővel 

 

 

- megfelel az EN 358 szabványnak 

- kötél: 12 mm átmérőjű, poliamid 
- max. hossz: 2 m 
- csatlakozók: 1 acél csavaros karabiner (FA5010117) és 1 acél 

karabiner (FA5020217) 

- markolatbeállító: acél 
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FA3020015 

KRATOS Y kikötőkötél 
energiaelnyelővel, 1,5 m 

 

- megfelel az EN 355:2002 szabványnak 

- 3 karabinerrel 
- a biztonsági kötelet két felhasználónak egyszerre használnia tilos 

és életveszélyes 
- kötél: 12 mm átmérőjű, körszövött, poliamid 
- teljes hossz: 1,5 m, amit az energiaelnyelő teljes kinyílásakor ér el 
- max. 100 kg-ig használható 

FA5010117 

KRATOS karabiner 
csavaros, 18 mm 

 

- megfelel az EN 362 szabványnak 
- anyag: acél 
- nyílás: 18 mm 
- szakítószilárdság: 25 kN 

FA5020755 

KRATOS karabiner 
biztonsági záras, 50 mm 

 

 

- megfelel az EN 362 szabványnak 
- anyag: kovácsolt acél 
- nyílás: 50,8 mm 
- szakítószilárdság: 23 kN 

FA5030123 

KRATOS karabiner tripla 
záras, 22 mm 

 

- megfelel az EN 362 szabványnak 
- anyag: acél 
- hármas reteszeléssel 
- nyílás: 22 mm  
- szakítószilárdság: 40 kN 

FA8010300 

KRATOS zuhanásgátló 
készlet építkezésre 

 

- 6 m feletti magassághoz 
- a készlet tartalma: 

1. 2 pontos teljes testheveder (FA1010500) 
2. Kernmantle kötél energiaelnyelővel, 1,8 m (FA3050020) 
3. 2 db acél csavaros karabiner, nyílás 18 mm (FA5010117) 
4. rögzítő heveder, 20 mm széles, 1,2 m hosszú (FA6000512) 
5. hátizsák külső cipzáras zsebbel, 12 liter (FA9011500) 

- tömeg: 2,5 kg 

FA8010400 

KRATOS zuhanásgátló 
készlet létrára, tetőre 

 

- a készlet tartalma: 
1. 2 pontos teljes testheveder (FA1010300) 
2. vezetett zuhanásgátló energiaelnyelővel és Kernmantle 

rögzítőkötéllel, 10 m (FA2010210) 
3. acél csavaros karabiner, nyílás 18 mm (FA5010117) 
4. jutazsák (FA9013116) 

- tömeg: 3,43 kg 
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8 MUNKARUHÁZAT 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

PW-
S466YER 

MT S466 - KONTRASZT 
TRAFFIC kabát 

 

- megfelel az EN ISO 20471 Class 3, EN 343 Class 3:1, EN 342 
(0.503m² K/W(B), X, 3, 2) szabványoknak 

- CE-minősítés 
- kontraszt színű jól láthatósági kabát 
- külső anyag: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító, PU 

bevonattal 
- bélés és töltőanyag: 100% poliészter 
- teljesen vízálló, rejtett kapucni, kötött mandzsetta, kétirányú 

cipzár 
- 4 zseb 
- ragasztott varrás 
- Texpel Splash 
- 50 mosásra minősítve 
- méretek: XS – 5XL 

PW-
S266YNR 

MT S266 - HI-VIS  
kéttónusú bomber kabát 

 

 

- megfelel az EN ISO 20471 Class 3 szabványnak 
- CE-minősítés 
- kontraszt színű jól láthatósági kabát 
- alapanyag: 100% poliészter 
- UPF 50+ 
- meleg steppelt bélés, vízálló dupla varrás, állítható mandzsetta, 

kétirányú cipzár 
- feliratozható 
- fényvisszaverő szalag 
- félig gumírozott derék 
- D-gyűrű 
- 4 zseb 
- kontraszt polárgallér, rejtett kapucni 
- Texpel Splash 
- 50 mosásra minősítve 
- méretek: S – 3XL 

PW-
C464YNR 

MT C464 - ESSENTIAL  
2 az 1-ben kabát 

 

- megfelel az EN ISO 20471 Class 3 és az EN 343 Class 3:1 
szabványoknak 

- külső anyag: 100% poliészter, 150D Oxford szövés, PVC 
bevonattal, 200 g 

- bélés: 100% poliészter polár, 300 g 
- rejtett kapucni és levehető cipzáras ujjak 
- meleg polárbélés 
- vízálló ragasztott varratok 
- sokoldalú, kétfunkciós, praktikus tároló zsebbel, félig gumírozott 

derék 
- méretek: S – 3XL 
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PW-
T402YBR 

MT T402 - VISION HI-VIS 
SOFTSHELL kabát 

 

 

- megfelel az EN ISO 20471 Class 3 szabványnak 
- CE-minősítés 
- alapanyag: 94% poliészter, 6% elasztán, 160 g, 100% poliészter 

mikropolár anyaggal 
- kiváló minőségű, 3 rétegű lélegző, víz- és szélálló  
- fényvisszaverő burkolat 
- HiVisTex Pro fényvisszaverő szalagok 
- zsinórral állítható szegély 
- 5 zseb, oldalt cipzáras zsebek 
- gyorsan száradó, rugalmas kötött mandzsetta 
- íves hátsó kialakítás 
- Texpel Splash 
- méretek: S – 6XL 

PW-
TX71YNR 

MT TX71 - SEVILLE HI-VIS 
nadrág 

 

- megfelel az EN ISO 20471 Class 3 szabványnak (S478 + TX71 
együtt minősítve) 

- CE-minősítés 
- alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut, 245 g, Texpel folttaszító 

bevonattal 
- tépőzárral állítható szegély 
- dupla varrások, gumírozott derékkialakítás 
- fényvisszaverő szalag 
- 7 zseb 
- TEXPEL SOS - Olaj-Folt-Fröccsenés 
- 50 mosásra minősítve 
- méretek: S – 2 XL  

PW-
TX72YNR 

MT TX72 - GIRONA HI-VIS 
mellesnadrág 

 

- megfelel az EN ISO 20471 Class 3 szabványnak (TX70 + TX72 
együtt minősítve) 

- CE-minősítés 
- alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut, 245 g, Texpel folttaszító 

bevonattal 
- fényvisszaverő szalag 
- tépőzárral állítható szegély 
- rejtett cipzár, dupla varrások 
- gumírozott hátsó panel 
- 8 zseb 
- állítható pántok strapabíró zárcsattal 
- TEXPEL SOS - Olaj-Folt-Fröccsenés 
- 50 mosásra minősítve 
- méretek: S – 3 XL 

PW-
TX51YNR 

MT TX51 - LYON HIVIS nadrág 

 

- megfelel az EN ISO 20471 Class 2 szabványnak 
- CE-minősítés 
- alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut, 245 g, Texpel folttaszító 

bevonattal 
- gumírozott derék, tépőzárral állítható szegély 
- fényvisszaverő szalag 
- dupla varrások 
- 10 zseb 
- normál vagy hosszított kialakításban 
- TEXPEL SOS - Olaj-Folt-Fröccsenés 
- 50 mosásra minősítve 
- méretek: XS-4XL 
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01063 
10049 000 

2027 

HB-Westex UltraSoft®  
kabát 

 

- megfelel az EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/E3; IEC 61482-2 Class 1 
és EN ISO 11611 Class 1 A1+A2 szabványoknak 

- hatékony védelem az ívvillanás, valamint a folyékony 
fémfröccsenések és a lángok ellen 

- ívhőteljesítmény: 13,5 cal/cm²//56,48 kJ/m² 
- külső anyag: 88% pamut, 12% poliamid, 339 g/m² 
- 4 zseb, füllel és fedett patenttal 
- a csuklópánt beengedhető és állítható a fedett patenttal 
- elöl szabvány piktogramok 
- alkalmazási terület: folyékonyfémipari munkák, 

energiaszolgáltatók, villamossági ipar és szerelés, villanyszerelés 

1063 
50002 016 

2027 

HB-Westex UltraSoft®  
kantáros nadrág 

 

- megfelel az EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/E3; IEC 61482-2 Class 1 
és EN ISO 11611  Class 1 A1+A2 szabványoknak 

- hatékony védelem az ívvillanás, valamint a folyékony 
fémfröccsenések és a lángok ellen 

- ívhőteljesítmény: 13,5 cal/cm² // 56,48 kJ/m² 
- külső anyag: 88% pamut, 12% poliamid, 339 g/m² 
- bélésanyag: 88% pamut, 12% poliamid 
- 1 csípőzseb és 1 vonalzózseb, füllel és fedett patenttel 
- kiegészítő térderősítés 

01072 
10107 034 

2251 
 
 
 
 
 
 

01072 
10107 

034 2188 

HB-MODarc® Blouson  
1 rétegű védőkabát, 4kA 

 

 

- megfelel az EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1; IEC 61482-2 APC 1, 
EN ISO 11611 Class 1 A1+A2, EN 1149-5 és EN 13034 Type 6 + A1 
szabványoknak 

- kisfeszültségű munkákhoz, legfeljebb 4 kA 
- külső anyag: 55% modakril, 43% pamut, 2% karbon 
- bélés: 55% modakril, 43% pamut, 2% karbon 
- állógallér fedett patenttal 
- fedett cipzár 
- 5 zseb 
- az ujjak szegélye állítható, belül patenttal 
- megerősített derékrész fedett patenttal 
- elöl szabvány piktogramok 
- alkalmazási terület: közüzemi művek, energiaszolgáltatók, 

üzemépítés, villanyszerelés 
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01072 
20074 002 

2188 

HB-MODarc®  
1 rétegű védőnadrág 

 

- megfelel az EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1; IEC 61482-2 APC 1, 
EN ISO 11611 Class 1 A1+A2, EN 1149-5 és EN 13034 Type 6 + A1 
szabványoknak 

- külső anyag: 55% modakril, 43% pamut, 2% karbon 
- bélés: 55% modakril, 43% pamut, 2% karbon 
- derékpánt fedett gombos zárással 
- cipzáras slicc 
- 7 zseb 
- nyersfehér kontrasztvarrás 

01072 
10107 028 

2112 

HB-MODarc&vis®  
1 rétegű védőkabát 

 

- megfelel az EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1; IEC 61482-
2:2018 APC 1; EN ISO 11611:2015 osztály 1 A1, A2; EN 1149-
5:2018; EN 13034 6. típus + A1:2009; EN ISO 20471+A1:2016 2. 
osztály szabványoknak 

- külső anyag: 55% modakril, 43% pamut, 2% karbon 
- bélés: 55% modakril, 43% pamut, 2% karbon 
- fedett kétirányú cipzár, 2 elülső zseb szárnyakkal, fedett 

pattintható kapcsok és fül 
- 1 patentos belső zseb, 2 oldalzseb cipzárral 
- az ujjak szegélye belül patenttal állítható 
- beépített derékrész fedett patenttel 
- nyers fehér kontrasztos varrások 

01072 
50055 000 

2112 

HB-MODarc&vis®  
1 rétegű kantáros nadrág 

 

- megfelel az EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1; IEC 61482-
2:2018 APC 1; EN ISO 11611:2015 OSZTÁLY 1 A1, A2; EN 1149-
5:2018; EN 13034 6. típus + A1:2009; EN ISO 20471+A1:2016 2. 
osztály szabványoknak 

- külső anyag: 55% modakril, 43% pamut, 2% karbon 
- bélés: 55% modakril, 43% pamut, 2% karbon 
- fix-lock stretch merevítők 
- 2 ferde zseb, vállpántos zseb, csípőzseb és szellőzőzseb füllel és 

fedett patenttel, kihajtható szabályzózseb (+ tollzseb) füllel, 
térdzsebek 

- lángálló fényvisszaverő csíkok 
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05028 
1M006 

004 2165 
 
 
 
 

05028 
1M006 

004 2112 

HB-StormBase®  
parka kabát 

 

 

- megfelel az EN 1149-5, EN 343 + A1 Class 3/3 és az EN ISO 
20471+A1 Class 2 szabványoknak 

- hatékony védelem szélsőséges időjárás és rossz látási viszonyok 
esetén 

- külső anyag: 98% poliészter, 2% karbon 
- bélés: 100% poliészter, 50% pamut, 50% poliészter 
- hegesztett varratok 
- levehető hőszigetelő köpeny 
- magas állógallér beépített kapucnival 
- rejtett 2 irányú cipzár 
- 5 zseb 
- ujjszélesség gombbal állítható 
- fényvisszaverő csíkok 
- alkalmazási terület: üzemi vagy közforgalmú területen végzett 

munkák, autómosók, logisztikai központok 

05028 
29003 000 

45 

HB-StormBase®  
kantáros nadrág 

 

- megfelel az EN 1149-5 és EN 343 Class 3/3 szabványoknak 
- hegesztett varratok 
- levehető termonadrág 
- derékrész gumiszalaggal állítható 
- térdig érő oldalsó cipzáras hasíték 
- 3 zseb  
- fényvisszaverő csíkok 

01121 
1M017 

002 2143 
 
 
 
 
 
 

01121 
1M017 

002 2147 
 

HB-MultiPro FR® 2 rétegű, 
lángálló parka kabát 

 

 

- megfelel az EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E1, F1; IEC 61482-
2:2009 + IEC 61482-1-2 ED.2:2014 2. osztály; EN ISO 11611:2015 2. 
osztály A1; EN 1149-5:2008; EN 13034:2005 + A1:2009 PB [6] 
típus; EN 343:2019 3 3 X; EN ISO 20471 + A1:2016 3. osztály 
szabványoknak 

- külső anyag 1: 31% poliészter, 28% modakril, 20% aramid, 20% 
viszkóz, 1% karbon 

- bélés: 98% aramid, 2% karbon 
- égésgátló felső anyag béléssel, tömített varratokkal 
- állógallér fedett gombbal 
- fedett 2 irányú cipzárral 
- 2 mellzseb, 2 oldalzseb hajtókával és fedett résszel, 1 belső zseb 

tépőzárral 
- hosszított hátrész 
- zsinórral állítható szegélyszélesség 
- polárdzseki cipzárral beépíthető 
- tépőzáras csuklópánt 
- fényvisszaverő, ipari mosásra alkalmas csíkok 
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07015 
1M016 
007 48 

HB-MultiPro Fleece 2 rétegű 
polár kabát, 7kA 

 

- EN ISO 11612:2015 A1, B2, C2, F1; IEC 61482-2:2009 + IEC 61482-
1-2 ED.2:2014 class 2; EN 1149-5:2008; EN 14058:2004 class 1 
szabványoknak 

- külső anyag: 48% modakril, 32% pamut, 18% poliészter, 2% 
karbon 

- bélés: 79% aramid, 20% viszkóz, 1% szén, 55% modakril, 43% 
pamut, 2% karbon 

- kombinálható MultiPro FR Parka kabáttal 
- állógallér hurokkal, ujj gumiszalaggal és hurokkal a Parka 

rögzítéséhez 
- 4 zseb 
- derékbőség zsinórral állítható 

01121 
5M004 

000 2147 
 
 
 
 
 

01121 
5M004 

000 2143 
 

HB-MultiPro FR®  
kantáros nadrág 

   

- megfelel az EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1; IEC 61482-2 Class 2; 
EN ISO 11611 Class 2 A1; EN 1149-5:2008; EN 13034:2005 + 
A1:2009 PB típus [6]; EN 343:2019 Class 3/3; EN ISO 20471 Class 3 
/ 2 szabványoknak 

- külső szövet: 31% poliészter, 28% modakril, 20% aramid, 20% 
viszkóz, 1% szén 

- bélés: 100% pamut, laminált részek: 50% aramid, 50% viszkóz 
- égésgátló felső anyag béléssel, zárt varratok, állítható merevítők 
- vesevédelem 
- 6 zseb, cipzáras hasítékzsebek 
- lábszár szélessége horoggal és hurokkal állítható, lábak alsó 

részénél vízálló kialakítás 
- égésgátló fényvisszaverő csíkok 
- alkalmazási terület: petrolkémia, felsővezeték-építés, 

energiaszolgáltatók 

10003 
19072 012 

2143 
 

 
 
 
 
 

10003 
19072 012 

2228 

HB-HI-VISION® Softshell 
kabát 

 

 

- megfelel az EN ISO 11612:2015 A1, B1, C2, F2; IEC 61482-2:2018 
APC 2; EN ISO 11611:2015 class 2 A1; EN 1149-5:2018; EN ISO 
20471 + A1:2016 class 2 szabványoknak 

- ívvillanás elleni védelem, kiváló fényvisszaverő tulajdonság 
- külső anyag: 31% poliészter, 28% modakril, 20% aramid, 20% 

viszkóz, 1% karbon 
- bélés: 55% modakril, 43% pamut, 2% karbon 
- magas állógallér tépőzárral és szabványos piktogramokkal FR 

közvetlen varrásként 
- fedett cipzár 
- Napóleon-zseb és 2 oldalzseb cipzárral 
- az ujjak kiegészítő belső kötött mandzsettával 
- FR fényvisszaverő csíkok 
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04025 
80008 003 

2161 
 

04025 
80008 003 

2162 

HB-HI-VISION® póló 

 

- megfelel az EN ISO 20471:2013 2. osztály és EN 13758-2:2003 + 
A1:2006 szabványoknak 

- jól láthatóság és UV-védelem 
- anyag: 55% pamut, 45% poliészter 
- kerek nyakkivágás 
- fényvisszaverő csíkozás  
- hímzett HB logó a hátoldalon 
- szabványos piktogramok közvetlen hímzéssel a jobb oldalon 

04025 
80009 002 

2161 
 

04025 
80009 002 

2162 

HB-HI-VISION® galléros póló 

 

- megfelel az EN ISO 20471:2013 Class 2 és EN 13758-2:2003 + 
A1:2006 szabványoknak 

- jól láthatóság és UV-védelem 
- anyag: 55% pamut, 45% poliészter 
- galléros, cipzáras nyakkivágás 
- fényvisszaverő csíkozás  
- hímzett HB logó a hátoldalon 
- szabványos piktogramok közvetlen hímzéssel a jobb oldalon 

01244 
80012 003 

2112 

HB-MODarc® póló 

 

- megfelel az EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1; IEC 61482-
2:2018 APC 1; EN 1149-5:2018; EN ISO 20471+A1:2016 Class 
2:2013; EN 13758-2:2003 + A1:2006 szabványoknak 

- jól láthatóság és UV-védelem 
- anyag: 54% modakril, 44% pamut, 2% karbon, fluoreszkáló sárga 

és sötétkék 
- lehajtható, lángálló kötött gallér 
- 5 cm széles 3M Scotchlite™ 5535 fényvisszaverő csíkok 

PW-
T603BZR 

MT T603 - URBAN WORK 
kabát 

 

- alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut 300 g 
- UPF 50+ 
- 3 zseb 
- oldalt gumírozott derék 
- fényvisszaverő burkolat 
- cipzáras frontrész 
- tépőzáras állítható mandzsetta 
- kontraszt varrás 
- okostelefon tartó 
- méretek: S – 3 XL 

PW-
PW346ZBR 

MT PW346 - PW3 WORK 
kantáros nadrág 

 

- megfelel az EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 szabványnak 
- külső anyag: Kingsmill 300 g 
- kontraszt anyag: 100% poliészter, Oxford 600D 210 g 
- kopásálló Oxford megerősítések a kritikus területeken és 

háromszoros varrások 
- UPF 50+, az UV sugárzás 96%-át blokkolja 
- állítható szárhossz 
- 9 zseb 
- méretek: S – 3 XL 
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2315 

PLANAM HIGHLINE dzseki 

 

- anyag: 65% poliészter, 35% pamut 
- 2 mellékelt oldalsó zseb, 2 mellzseb zsebekkel és tépőzárral 
- mandzsetta tépőzárral állítható 
- méretek: 24 – 54  
- feláras méretek: 56 – 118  

2325 

PLANAM HIGHLINE 
derekas nadrág 

 

- anyag: 65% poliészter, 35% pamut 
- mobiltelefon zseb és rubel vonalzó zseb 
- combzseb fedéllel és tépőzárral 
- rugalmas derékpánt 
- méretek: 24 – 54 
- feláras méretek: 56 – 118 

2335 

PLANAM HIGHLINE 
mellesnadrág 

 

- megfelel az EN 14404 2. típus 1. szint szabványnak 
- anyag: 65% poliészter, 35% pamut, 285 g/m² 
- UVS 065122 UV védőruházat beépített napvédelemmel 
- előkezseb fedéllel és tépőzárral, dupla vonalzózseb, mobiltelefon 

zseb, combzseb füllel és tépőzárral, 2 hátsó zseb 
- rugalmas a derékpánt 
- méretek: 24 – 54 
- feláras méretek: 56 – 118 

2322 

PLANAM HIGHLINE 
derekas nadrág 

 

- megfelel az EN 14404 2. típus 1. szint szabványnak 
- UVS 065122 UV védőruházat integrált napvédelemmel 
- anyag: 65% poliészter, 35% pamut 
- 2 tapaszos térdzseb színes applikációkkal 
- mobiltelefon zseb és vonalzózseb 
- combzseb fedéllel és tépőzárral 
- méretek: 24 – 54  
- feláras méretek: 56 – 118 



Munka- és tűzvédelmi termékkatalógus 31/56 2022.08.01. 

2332 

PLANAM HIGHLINE 
mellesnadrág 

 

- megfelel az EN 14404 2. típus 1. szint szabványnak 
- UVS 065122 UV védőruházat integrált napvédelemmel 
- 2 tapaszos térdzseb  
- dupla vonalzó zseb és mobiltelefon zseb 
- combzseb fedéllel és tépőzárral a bal lábán 
- rugalmas derékrész 
- merevítők kapcsokkal és rugalmas betéttel 
- méretek: 24 – 54  
- feláras méretek: 56 – 118 

2312 

PLANAM HIGHLINE dzseki

 

- megfelel az EN 14404 2. típus 1. szint szabványnak 
- UVS 065122 UV védőruházat integrált napvédelemmel 
- anyag: 65% poliészter, 35% pamut 
- 2 zseb fedéllel, tépőzárral, mobiltelefon zseb 
- állítható mandzsetta tépőzárral 
- rugalmas derékrész  
- méretek: 24 – 54 
- feláras méretek: 56 – 118  

2327 

PLANAM HIGHLINE 
fehér/sárga derekas nadrág 

 

- megfelel az EN 14404 2. típus 1. szint szabványnak 
- UVS 065122 UV védőruházat integrált napvédelemmel 
- 65% poliészter, 35% pamut vászonszövet, 320 g/m² 
- mobiltelefon zseb és vonalzózseb, 2 hátsó zseb, combzseb 

fedéllel és tépőzárral 
- rugalmas derékpánt 
- méretek: 24 – 54 
- feláras méretek: 56 – 118 

2337 

PLANAM HIGHLINE 
mellesnadrág fehér/sárga 

 

- megfelel az EN 14404 2. típus 1. szint szabványnak 
- UVS 065122 UV védőruházat integrált napvédelemmel 
- 65% poliészter, 35% pamut, vászonszövet, 320 g/m² 
- rugalmas derékpánt 
- 2 hátsó zseb 
- méretek: 24 – 54 
- feláras méretek: 56 – 118 
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2317 

PLANAM HIGHLINE dzseki, 
fehér/sárga 

 

- megfelel az EN 14404 2. típus 1. szint szabványnak 
- UVS 065122 UV védőruházat integrált napvédelemmel 
- 65% poliészter, 35% pamut, 285 g/m² 
- 2 mellzseb tépőzárral, mobiltelefon zseb 
- állítható mandzsetta tépőzárral 
- fedett elülső cipzáras záródás 
- rugalmas derékpánt 
- méretek: 24 – 54 
- feláras méretek: 56 – 118 

2310 

PLANAM HIGHLINE dzseki 
kék/sötétkék/szürke 

 

- megfelel az EN 14404 2. típus 1. szint szabványnak 
- UVS 065122 UV védőruházat integrált napvédelemmel 
- 65% poliészter, 35% pamut vászon anyag, 320 g/m² 
- 2 zseb fedéllel és tépőzárral, mobiltelefon zseb 
- állítható mandzsetta tépőzárral 
- fedett elülső cipzár 
- rugalmas derékrész 
- méretek: 24 – 54 
- feláras méretek: 56 – 118 

2320 

PLANAM HIGHLINE derekas 
nadrág, kék/sötétkék/szürke 

 

- megfelel az EN 14404 2. típus 1. szint szabványnak 
- UVS 065122 UV védőruházat integrált napvédelemmel 
- 65% poliészter, 35% pamut vászon anyag, 320 g/m² 
- 2 tapaszos térdzseb színes applikációkkal 
- mobiltelefon zseb és vonalzózseb 
- combzseb fedéllel és tépőzárral 
- rugalmas hátsó övrész 
- 2 hátsó zseb 
- méretek: 24 – 54 
- feláras méretek: 56 – 118 

 
2330 

PLANAM HIGHLINE melles-
nadrág, kék/sötétkék/szürke 

 

- megfelel az EN 14404 2. típus 1. szint szabványnak 
- UVS 065122 UV védőruházat integrált napvédelemmel 
- dupla vonalzózseb és mobiltelefon zseb, combzseb fedéllel és 

tépőzárral bal lábon 
- rugalmas derékrész 
- méretek: 24 – 54 
- feláras méretek: 56 – 118 
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PW-
C474YER 

MT C474 jól láthatósági, 
kétcsíkos mellény, sárga 

 

- alapanyag: 100% lánckötött poliészter, 125 g 
- tépőzáras záródás 
- bő kialakítás, extra komfort  
- nem vegytisztítható 
- méretek: S – 3 XL 

PW-
C474ORR 

MT C474 jól láthatósági 
kétcsíkos mellény, 

narancssárga 

 

- alapanyag: 100% lánckötött poliészter, 125 g 
- tépőzáras záródás 
- bő kialakítás, extra komfort 
- nem vegytisztítható 
- méretek: S – 3 XL 

PW-
C476YNR 

MT C476 jól láthatósági 
vezetői mellény 

 

- alapanyag: 100% lánckötött poliészter, 125 g  
- cipzáras záródás 
- dupla azonosító tartó (álló és fekvő tájolású kártya elhelyezés) 
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózseb 
- D-gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának 
- nem vegytisztítható 
- méretek: S – 3 XL 
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9 LÁBVÉDELEM 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

6200615 

Honeywell GLOBAL 
CONFORT 2 S3 SRA 

munkavédelmi félcipő 

 

- S3 SRA védettségi osztály 
- antisztatikus  

- fűtőolaj-ellenállás 

- acél középtalp 
- méretek: 36–48 

B0164 

BASE Tribeca munkavédelmi 
cipő S1 SRC 

 

 

- megfelel az EN ISO 20345:2011 szabványnak 
- S1 SRC védettségi osztály 

- antisztatikus  
- 200 Joule-nak ellenálló kapli 
- talpátszúrás elleni védelem 
- ütéscsillapítás a saroknál 

- hasított bőr 
- méretek: 36–49 

B0153 

BASE Termini munkavédelmi 
cipő S3 SRC 

 

- megfelel az EN ISO 20345:2011 szabványnak 
- S3 SRC védettségi osztály 
- antisztatikus  

- vízálló felsőrész 

- talpátszúrás elleni védelem  

- ütéscsillapítás a saroknál  

- kapli: acél  
- méretek: 36–49 

6246169 

Honeywell SQAT félcipő 

 

 

- megfelel az EN ISO 20345:2011, (EU) 2016/425, 1907/2006 
szabványnak 

- S1P védettségi osztály 
- ESD szerint tanúsított 

- HI, CI minősítés 
- lélegző perforált mikroszálas felső 

- kompozit orrvédelem 
- PU talp  
- méretek: 35–49 

B0154 

BASE Prado munkavédelmi 
bakancs S3 SRC 

 

- megfelel az EN ISO 20345:2011 szabványnak 

- antisztatikus  

- 200 Joule-nak ellenálló kaplival  
- talpátszúrás elleni védelemmel 

- ütéscsillapítással a saroknál  
- vízálló felsőrész 

- méretek: 36-49 
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6246163 

Honeywell SPRINT félcipő 

 

- megfelel az EN ISO 20345:2011, (EU) 2016/425, 1907/2006 
szabványnak 

- S3 SRC védettségi osztály  

- ESD szerint tanúsított 
- HI, CI minősítés 
- kompozit orrvédelem 

- fémmentes modell 
- méretek: 35–49 

6246164 

Honeywell SPRINT MID 
bokacipő 

 

- megfelel az EN ISO 20345:2011, (EU) 2016/425, 1907/2006 
szabványnak 

- S3 SRC védettségi osztály 
- ESD szerint tanúsított 

- HI, CI minősítés 

- barna olajos bőr és víztaszító textil felsőrész  

- kompozit orrvédelem 
- fémmentes modell 
- méretek: 35-49 

B0173 

BASE Central munkavédelmi 
szandál S1P SRC 

 

- megfelel az EN ISO 20345:2012 szabványnak 
- S1P SRC védettségi osztály 
- antisztatikus  

- 200 Joule-nak ellenálló kaplival 
- talpátszúrás elleni védelemmel 

- ütéscsillapítással a saroknál 

- méretek: 36–49 

69498 

UVEX 2 Trend félcipő 

 

- megfelel az EN ISO 20345:2011 szabványnak 

- S2 SRC védettségi osztály 
- ESD szerint tanúsított 

- mikrovelúr légáteresztő felsőrész 
- acél orrmerevítő 

- dupla sűrűségű poliuretán talp kiváló csúszásgátlással 
- méretek: 38–52 

 
69062 

 

UVEX 2 Trend munkavédelmi 
szandál 

 

- megfelel az EN ISO 20345:2011 szabványnak 

- S1 P SRC védettségi osztály 
- ESD szerint tanúsított 

- mikrovelúr anyagból készült légáteresztő felsőrész 

- acél orrmerevítő, acél talp 
- dupla sűrűségű poliuretán talp, kiváló csúszásgátlás 

- méretek: 38–52 

69352 

UVEX 2 Trend fűzős bakancs 
S3 SRC 

 

- megfelel az EN ISO 20345:2011 szabványnak 

- S3 SRC védettségi osztály  

- ESD szerint tanúsított 

- felsőrész anyaga: teljes barkás, puha bőr 
- acél orrmerevítő és áthatolásgátló acél középtalp 
- dupla sűrűségű poliuretán talp kiváló csúszásgátlással 
- méretek: 36–52 
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B0118 

BASE Mozart munkavédelmi 
cipő S3 SRC 

 

- megfelel az EN ISO 20345:2012 szabványnak 
- S3 SRC védettségi osztály 

- antisztatikus  

- vízálló felsőrész 
- 200 Joule-nak ellenálló kapli 
- talpátszúrás elleni védelem 

- ütéscsillapítás a saroknál 
- méretek: 36–49 

 
85428 

UVEX 1 munkavédelmi 
szandál 

 

- megfelel az EN ISO 20345:2011 szabványnak 

- S1 SRC védettségi osztály 
- ESD szerint tanúsított 

- csúszásgátló járótalp, olaj- és benzinálló 
- fémmentes orrvédelem 
- légáteresztő mikrovelúr felsőrész 
- méretek: 35–52 

B0119 

BASE Beethoven munka-
védelmi bakancs S3 SRC 

 

- megfelel az EN ISO 20345:2012 szabványnak 
- S3 SRC védettségi osztály 
- antisztatikus  

- vízálló felsőrész 
- 200 Joule acél orrmerevítő 

- talpátszúrás elleni védelem 

- ütéscsillapítás a saroknál 

- vízálló bőr 
- méretek: 36–49 

85162 

UVEX 1 X-Tended Support 
S3 SRC félcipő 

 

- megfelel az EN ISO 20345:2011 szabványnak 

- S3 SRC védettségi osztály 
- ESD szerint tanúsított 

- csúszásgátló járótalp, fémmentes közbenső talpréteg, olaj- 
vízhatlan felsőrész. 

- fémmentes orrvédelem 
- légáteresztő mikrovelúr felsőrész 

- méretek: 35–52 

84022 

UVEX Quatro Pro téli fűzős 
bakancs 

 

- megfelel az EN ISO 20345:2011 szabványnak 
- S3 CI SRC védettségi osztály 

- csúszásgátló járótalp, köztes acélbetét 
- olaj- és benzinálló, hidegszigetelő 
- vízhatlan felsőrész 
- acél lábujjvédő kapli 
- méretek: 38–50 
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85172 

UVEX 1 X-Tended Support 
S3 SRC fűzős bakancs 

 

- megfelel az EN ISO 20345:2011 szabványnak 

- S3 SRC védettségi osztály 
- ESD szerint tanúsított 
- csúszásgátló járótalp, fémmentes közbenső talpréteg 
- olaj- és benzinálló, vízhatlan felsőrész 

- fémmentes orrvédelem 

- légáteresztő mikrovelúr felsőrész 
- méretek: 35–52 

B01170 

Dielektrikus védőkalucsni, 
Class 1 

 

- megfelel az EN ISO 20345 OB I SRC HRO FO, EN 50321-1 
szabványoknak 

- feszültség alatt max. 7,5 kV 

- csúszásálló, öntött talp (SRC) 
- mosható 40 °C-ig 
- kihordási idő: 10 év 

- méret: 35–50 (kivéve 40, 48) 

B01180 

Dielektrikus védőkalucsni, 
Class 2 

 

- megfelel az EN ISO 20345 OB I SRC FO, EN 50321-1 szabványoknak 

- feszültség alatt max. 17,5 kV 

- mosható 40 °C-ig 
- kihordási idő: 10 év 

- méret: 35–50 (kivéve 40, 48) 

B01736 

Dielektrikus védőkalucsni, 
Class 3 

 

- megfelel az EN ISO 20345 OB I SRC, EN 50321-1 szabványoknak 
- feszültség alatt max. 26,5 kV 

- anyag: PVC és halogénmentes 

- mosható 40 °C-ig 
- kihordási idő: 5 év 

- méret: 35–50 (kivéve 40, 48) 

B01458 

Dielektrikus védőcsizma, 
Class 0 

 

- megfelel az EN ISO 20345 SB E SRA és az EN 50321-1 
szabványoknak 

- feszültség alatt max. 1 kV 
- üzemanyag és olajálló, csúszásgátló talp 

- nedvesség elnyelő talpbetét 

- mosható 40 °C-ig 
- kihordási idő: 10 év 
- méret: 35–50 (kivéve 40, 48) 
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B00950 

Dielektrikus védőcsizma, 
Class 2 

 

- megfelel az EN ISO 20345 SB E CI HRO SRC FO és az EN 50321-1 
szabványoknak 

- feszültség alatt max. 17 kV 

- csúszásálló, öntött talp (SRC) 

- mosható 40 °C-ig 
- kihordási idő: 10 év 
- méret: 35–50 (kivéve 40, 48) 

B01723 

Dielektrikus védőcsizma, 
Class 3 

 

- megfelel az EN ISO 20345 SB E SRC, EN 50321-1 szabványoknak 
- feszültség alatt max. 26,5 kV 

- csúszásálló, öntött talp (SRC) 
- anyag: PVC és halogénmentes 
- mosható 40 °C-ig 
- kihordási idő: 5 év 

- méret: 35–50 (kivéve 40, 48) 

B00859 

Hazmax™ 
vegyvédelmi védőcsizma 

 

- megfelel az EN 13832-3 és az EN ISO 20345 szabványoknak 
- kihordási idő: max. 10 év 

- beépített acél kaplival és vulkanizált gumitalppal 
- benzin- és olajálló talp 

- penetráció ellen védő rozsdamentes acél betéttalp 

- a talp 60 másodpercig ellenáll a 300C kontakt hőnek 
- méret: 35–50 (kivéve 40, 48) 

281039 

Dunlop gumicsizma 

 

- megfelel az EN ISO 20345 szabványnak 

- S5 minősítés: acél talp és orr¬kiala¬kí¬tás 
- anyag: PVC/gumi keverék, alacsony hőmérsékleten rugalmas 

- talp: csúszásmentes, olaj- és lúgálló és antisztatikus 
- szín: sárga 

- szármagasság: 38 cm 
- méret: 39–48 

256310 

Melles csizma 

 

- PVC/Poliészter vízhatlan anyagból, vízben történő mentéshez 

- nadrágtartóval, zöld színben 

- ellenálló olajjal, savval, lúggal szemben 

- S5 biztonsági csizmával, acél talp és orrkialakítással 
- anyagvastagság: 0,68 mm 
- csizmaméret: 40–48 
- tömeg: 3,2 kg 
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10 KIEGÉSZÍTŐK 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

88363 

UVEX póló 

 

- utcai kollekció munkába és szabadidős tevékenységekhez 

- bőrbarát anyagkombináció  

- lezser, derékban karcsúsított  

- méretek: XS – 3XL 

88362 

UVEX póló 

 

- utcai kollekció munkába és szabadidős tevékenységekhez 

- bőrbarát anyagkombináció  

- lezser, derékban karcsúsított 

- méretek: XS – 3XL 

88360 

UVEX póló 

 

- utcai kollekció munkába és szabadidős tevékenységekhez 

- bőrbarát anyagkombináció  

- lezser, derékban karcsúsított  

- méretek: S – 4XL 

88361 

UVEX póló 

 

- utcai kollekció munkába és szabadidős tevékenységekhez 

- bőrbarát anyagkombináció  

- lezser, derékban karcsúsított  

- méretek: S – 4XL 

98919 

UVEX póló 

 

- csökkentett elektrosztatikus feltöltődés és szagképződés 

- kevert szövet, 60% lyocell 

- méretek: XS – 6XL 
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98959  

UVEX póló 

 

- csökkentett elektrosztatikus feltöltődés és szagképződés 

- anyag: 60% lyocell (TENCEL®), 40% poliészter, kb. 220 g/m² 

- színek: szürke, tengerészkék, fekete, piros 

- méretek: XS – 6XL 

88280 

UVEX póló 

 

- megfelel az EN ISO 20471, 1. osztály (S-M) és EN ISO 20471, 2. 

osztály szabványoknak 

- kialakítás: gombos pólógallér, rövid ujj 

- kívül poliészter a legjobb láthatóság érdekében 

- körbefutó fényvisszaverő csík 

- OEKO-TEX® Standard 100 szerint tanúsított 

- UV-védelem 

- vegyileg nem tisztítható 

- méretek: L – 6 XL 
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11 PORRAL OLTÓK 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

001393.2013 

GLORIA PDE1GA 
1 kg-os ABC porral oltó 

 

- oltásteljesítmény: 8 A, 34 B, C 
- oltóanyag: 1 kg ADEX K – ABC oltópor 
- nyomásmérő manométerrel 
- hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) 
- oltóanyag-egység: 2 
- hatótávolság: kb. 4 m 
- működési tartomány: –30°C … +60°C 
- feszültség alatti oltás: 1000 V-ig 
- tömeg: kb. 1,6 kg 
- méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 280x93x135 mm, Ø 90 mm 
- tartozék: gépjármű felfüggesztő (KFZ-1) 

001443.1839 

GLORIA P1DB 
1 kg-os ABC porral oltó 

 

- oltásteljesítmény: 8 A, 34 B, C 
- oltóanyag: 1 kg ADEX K – ABC oltópor 
- nyomásmérő manométerrel 
- hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) 
- oltóanyag-egység: 2 
- hatótávolság: kb. 4 m 
- működési tartomány: –30°C … +60°C 
- feszültség alatti oltás: 1000 V-ig  
- tömeg: kb. 1,8 kg 
- méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 270x95x124 mm, Ø 90 mm 
- tartozék: gépjármű felfüggesztő (KFZ-1) 

001493.2055 

GLORIA PD2GA 
2 kg-os ABC porral oltó 

 

- oltásteljesítmény: 13 A, 89 B, C 
- oltóanyag: 2 kg ADEX K – ABC oltópor 
- nyomásmérő manométerrel 
- hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) 
- oltóanyag-egység: 4/5 
- hatótávolság: kb. 4 m 
- működési tartomány: –30°C … +60°C 
- feszültség alatti oltás: 1000 V-ig 
- tömeg: kb. 3,6 kg 
- méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 330x115x145 mm, Ø 110 mm 
- tartozék: gépjármű felfüggesztő (KFZ-2) 

001473.1839 

GLORIA P2GM 
2 kg-os ABC porral oltó 

 

- oltásteljesítmény: 13 A, 89 B, C 
- oltóanyag: 2 kg ADEX K – ABC oltópor 
- nyomásmérő manométerrel 
- egykezes nyomógombos működtetés 
- hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) 
- oltóanyag-egység: 4/5 
- hatótávolság: kb. 4 m 
- működési tartomány: –30°C … +60°C 
- feszültség alatti oltás: 1000 V-ig 
- tömeg: kb. 3,7 kg 
- méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 322x111x145 mm, Ø 110 mm 
- tartozék: gépjármű felfüggesztő (KFZ-2) 
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002111.2013 

 

GLORIA PD6GA 
6 kg-os ABC porral oltó

 

- oltásteljesítmény: 34 A, 233 B, C 
- oltóanyag: 6 kg ADEX K – ABC oltópor 
- nyomásmérő manométerrel                         
- hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) 
- oltóanyag-egység: 10/15 
- hatótávolság: kb. 6 m 
- működési tartomány: –30°C … +60°C 
- feszültség alatti oltás: 1000 V-ig  
- tömeg: kb. 9,3 kg 
- méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 500x270x162 mm, Ø 150 mm) 
- tartozék: fali felfüggesztő 

 

002111.2014 

 

 

GLORIA PD6G 
6 kg-os ABC porral oltó

 

- oltásteljesítmény: 43A, 233B, C 
- oltóanyag: 6 kg GLOREX K – ABC oltópor 
- nyomásmérő manométerrel 
- hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) 
- oltóanyag-egység: 12/15 
- hatótávolság: kb. 6 m 
- működési tartomány: –30°C … +60°C 
- feszültség alatti oltás: 35 000 V-ig  
- tömeg: kb. 9,3 kg 
- méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 500x270x162 mm, Ø 150 mm 
- tartozék: fali felfüggesztő 

006151.1839 

GLORIA PD12GA 
12 kg-os ABC porral oltó

 

- oltásteljesítmény: 55 A, 233 B, C 
- oltóanyag: 12 kg ADEX K – ABC oltópor 
- nyomásmérő manométerrel 
- hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) 
- oltóanyag-egység: 15/15 
- hatótávolság: kb. 6 m 
- működési tartomány: –30°C … +60°C 
- feszültség alatti oltás: 35 000 V-ig  
- tömeg: kb. 17,5 kg 
- méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 590x265x202 mm, Ø 170 mm  
- tartozék: fali felfüggesztő 
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12 FÉMTŰZ OLTÓ 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

800671.1611 

GLORIA P12M 
12 kg-os D porral oltó

 

- kiválóan alkalmas alumínium, magnézium és azok 
ötvözeteinek, nátrium, kálium, lítium, cink és kalcium tüzeinek 
oltására 

- oltásteljesítmény: D 
- oltóanyag: 12 kg FAVORIT M – D oltópor 
- hajtóanyag: szén-dioxid (külső hajtóanyagpalack) 
- hatótávolság: kb. 1 m 
- működési tartomány: –30°C … +60°C 
- feszültség alatti oltás: 1000 V-ig 
- tömeg: kb. 21 kg 
- méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 860x370x190 mm, Ø 190 mm  
- tartozék: fali felfüggesztő 

 
13 SZÉN-DIOXIDDAL OLTÓK 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

002041.1839 

GLORIA KS2ST 
2 kg-os szén-dioxiddal oltó

 

- oltásteljesítmény: 34 B 
- oltóanyag: 2 kg szén-dioxid 
- oltóanyag-egység: 2 
- hatótávolság: kb. 3 m 
- működési tartomány: –30°C … +60°C 
- feszültség alatti oltás: 1000 V-ig 
- tömeg: kb. 6,5 kg 
- méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 590x250x104 mm, Ø 104 

mm  
- tartozék: fali felfüggesztő 

002031.1839 

GLORIA KS5ST  
5 kg-os szén-dioxiddal oltó

 

- oltásteljesítmény: 89 B 
- oltóanyag: 5 kg szén-dioxid 
- oltóanyag-egység: 5 
- hatótávolság: kb. 4-5 m 
- működési tartomány: –30°C … +60°C 
- feszültség alatti oltás: 1000 V-ig  
- tömeg: kb. 14,5 kg 
- méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 930x400x136 mm, Ø 136 

mm 
- tartozék: fali felfüggesztő 
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14 HABBAL OLTÓK 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

803681.1839 

GLORIA SD6 
6 literes habbal oltó 

 

- oltásteljesítmény: 21 A, 183 B 
- oltóanyag: 6 liter premix (120 ml GLORILIGHT PLUS AFFF + víz) 
- nyomásmérő manométerrel 
- hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) 
- oltóanyag-egység: 6/12 
- hatótávolság: kb. 4 m 
- működési tartomány: 0°C … +60°C 
- feszültség alatti oltás: 1000 V-ig 
- tömeg: kb. 10,2 kg 
- méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 557x162x275 mm, Ø 150 mm  
- tartozék: fali felfüggesztő 

801741.1839 

GLORIA SD9 
9 literes habbal oltó 

 

- oltásteljesítmény: 27 A, 233 B 
- oltóanyag: 9 liter premix (180 ml GLORILIGHT PLUS AFFF + víz) 
- nyomásmérő manométerrel 
- hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) 
- oltóanyag-egység: 9/15 
- hatótávolság: kb. 4 m 
- működési tartomány: 0°C … +60°C 
- feszültség alatti oltás: 1000 V-ig 
- tömeg: kb. 14,6 kg 
- méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 522x202x300 mm, Ø 190 mm  
- tartozék: fali felfüggesztő 

 
15 ZSÍR- ÉS OLAJTŰZ OLTÓK 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

001531.0000 

GLORIA FBDP2   –30°C 
2 literes zsír- és olajtűz oltó 

 

- oltásteljesítmény: 8 A, 55 B, 40F 
- oltóanyag: 2 liter Favorit Home speciális folyadék 
- nyomásmérő manométerrel 
- hajtóanyag: nitrogén (belenyomott gázos) 
- oltóanyag-egység: 2/3 
- hatótávolság: kb. 2 m 
- működési tartomány: –30°C … +60°C 
- feszültség alatti oltás: 1000 V-ig 
- tömeg: kb. 4,2 kg 
- méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 375x131x113 mm, Ø 113 mm 
- tartozék: fali felfüggesztő 

804111.2961 

GLORIA FB6EASY   –30°C 
6 literes zsír- és olajtűz oltó 

 

- oltásteljesítmény: 21 A, 113 B, 75 F 
- oltóanyag: 6 liter Favorit Home speciális folyadék 
- hajtóanyag: szén-dioxid (belső hajtóanyagpalack) 
- oltóanyag-egység: 4/6 
- hatótávolság: kb. 4 m 
- működési tartomány: –30°C … +60°C 
- feszültség alatti oltás: 1000 V-ig 
- tömeg: kb. 12,3 kg 
- méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 610x280x160 mm, Ø 150 mm  
- tartozék: fali felfüggesztő 
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16 SPECIÁLIS VÍZZEL OLTÓK 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

803841.0000 

GLORIA WKL 6 PRO 
6 literes vízzel oltó 

 

- oltásteljesítmény: 21 A 
- oltóanyag: 5,88 l víz és 0,12 l IMPREX C vízfilmképző habképző 

anyag 
- alkalmazás: 18650 típusú lítiumion-akkumulátor esetén 642 

Wh-ig 
- hajtóanyag: 60 g CO2 (belső hajtóanyagpalackos) 
- működési idő: 65 sec. 
- hatótávolság: kb. 4 m 
- működési tartomány: +5°C … +60°C 
- feszültség alatti oltás: 1000 V-ig  
- tömeg: kb. 10,8 kg 
- méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 640x400x165 mm 

803851.0000 

GLORIA WKL 9 PRO 
9 literes vízzel oltó 

 

- oltásteljesítmény: 27 A 
- oltóanyag: 8,82 l víz és 0,18 l IMPREX C vízfilmképző habképző 

anyag 
- alkalmazás: 18650 típusú lítiumion-akkumulátor esetén 1285 

Wh-ig 
- hajtóanyag: 120 g CO2 (belső hajtóanyagpalackos) 
- működési idő: 80 sec. 
- hatótávolság: kb. 4 m 
- működési tartomány: +5°C … +60°C 
- feszültség alatti oltás: 1000 V-ig  
- tömeg: kb. 15,6 kg 
- méretek (MaxSzxMé, tartály Ø): 640x430x205 mm 
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17 TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK TARTÓ VÉDŐDOBOZOK 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

002513.0000 

Truckbox védődoboz 

 

- plombálható 
- 6 kg-os tűzoltó készülékhez – gépjárműre vagy falra 
- időjárásálló, tartós 
- –40 °C-tól +80 °C-ig használható 
- mérete: 560 x 300 x 180 mm 
- tömeg: 2,5 kg 
- háromszorosan biztosított zárás, két rugalmas gumizárral és 

kiegészítő biztosítóval 

002513.0001 

Bigbox védődoboz 

 

- plombálható 
- könnyű, és rendkívül kompakt felépítés 
- szívós polipropilénből fröccsöntött 
- körbefutó gumitömítésnek köszönhetően fröccsenő víz ellen 

védett 
- 6 kg-os készülékhez gépjárműre vagy falra, 

12 kg-os tűzoltó készülékhez – falra 
- 180°-os elforgatással balos és jobbos nyitásra alkalmas 
- mérete: 643 x 279 x 227 mm 
- tömeg: 2,5 kg 
- hőálló: –40 °C-tól +70 °C-ig 

6 kg 

925704.0000 

12 kg 

925661.0000 

50 kg 

925664.0000 

Védőburkolatok 

 

- anyaga: poliészter, mely víz- és UV-álló 
- textil védőhuzatok narancs vagy sárga színben, 6 kg, 12 kg 

vagy 50 kg-os készülékek számára 
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18 TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK FELFÜGGESZTŐK 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

141360.0000 

Fali felfüggesztő 

 

- anyaga: fém 
- hossza: 120 mm 

300150.0000 

Univerzális fali felfüggesztő 

 

- az összes 6 kg / 6 l / 9 l / 12 kg tűzoltó készülék számára 
- két felfüggesztő füllel rendelkezik, acélból készült, időjárásálló 

bevonattal (horgany) 

350937.0000 

KFZ-1 gépjármű 
felfüggesztő 

 

- alaptartozéka minden GLORIA 1 kg-os porral oltónak 
- könnyen felszerelhető, egyszerű kivitel, a műanyag pánt 

segítségével elmozdulásmentesen rögzíthető a tűzoltó 
készülék még mozgó járműben is 

- a gyorscsat vészhelyzetben gyorsan és könnyedén nyitható 

350938.0000 

KFZ-2 gépjármű 
felfüggesztő 

 

- alaptartozéka minden GLORIA 2 kg-os porral oltónak 
- könnyen felszerelhető, egyszerű kivitel, a műanyag pánt 

segítségével elmozdulásmentesen rögzíthető a tűzoltó 
készülék még mozgó járműben is 

- a gyorscsat vészhelyzetben gyorsan és könnyedén nyitható 

352988.0000 

KFZ-6 gépjármű 
felfüggesztő 

 

- 6 kg-os tűzoltó készülékek (Ø150 mm) mozgó járműveken 
történő rögzítésére ajánlott 

- alapanyaga acél, felületvédelme időjárásálló porlakk 
- a fémkengyellel ellátott szorítószalagok segítségével 

biztonságosan rögzíthető a készülék 

353084.0000 

KFZ-12 gépjármű 
felfüggesztő 

 

- 12 kg-os tűzoltó készülékek (Ø190 mm) mozgó járműveken 
történő rögzítésére ajánlott 

- alapanyaga acél, felületvédelme időjárásálló porlakk 
- a fémkengyellel ellátott szorítószalagok segítségével 

biztonságosan rögzíthető a készülék 
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19 TŰZOLTÓ TAKARÓK 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

002515.1212 

GLD120 tűzoltó takaró 

 

- méret: 1,44 m2 (1,2 x 1,2 m) 
- megfelel az EN 1869:1997 szabványnak 
- engedélyszám: KB 175/15 MPA Dresden 
- élettartam: 10 év (évenkénti felülvizsgálat mellett) 
- könnyű, ergonomikus kialakítás, egyszerű használat 
- használati útmutatóval ellátott műanyag védődoboz 
- falra szerelhető 

002515.1218 

GLD1 tűzoltó takaró 

 

- méret: 2,16 m2 (1,2 x 1,8 m) 
- megfelel az EN 1869:1997 szabványnak 
- engedélyszám: KB 24/16 MPA Dresden 
- élettartam: 10 év (évenkénti felülvizsgálat mellett) 
- könnyű, ergonomikus kialakítás, egyszerű használat 
- használati útmutatóval ellátott műanyag védődoboz 
- falra szerelhető 
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20 SZERELVÉNYEK 

 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

400010110 

Tűzcsapkulcs föld feletti 
tűzcsaphoz 

 

- föld feletti tűzcsapok nyitására-zárására szolgál 
- anyag: acél 
- tömeg: 1,28 kg 

402010001 

Tűzcsapkulcs föld alatti 
tűzcsaphoz 

 

- föld alatti tűzcsapok nyitására-zárására szolgál 
- anyag: acél 
- méret: 1080 x 400 x 50 mm 
- tömeg: 5,4 kg 

100000047 
 
 

100000049 

Áttétkapocs 

 

- anyag: kovácsolt alumínium 
- üzemi nyomás: 16 bar 
- olajálló nitril-kaucsuk tömítéssel 

100000028 
 

100000030 
 

100000031 
 

100000034 

Kupakkapocs 

 

- anyag: kovácsolt alumínium 
- üzemi nyomás: 16 bar 
- olajálló nitril-kaucsuk tömítéssel 

101000035 
 

101000037 
 

101000041 
 

101000043 

Csonkkapocs 

 

- belső menetes 
- anyag: kovácsolt alumínium 
- üzemi nyomás: 16 bar 
- olajálló nitril-kaucsuk tömítéssel 

100000004 
 

100000006 
 

100000005 
 

100000007 

Szívótömlőkapocs 
 

 

- anyag: kovácsolt alumínium 
- üzemi nyomás: 16 bar 
- olajálló nitril-kaucsuk tömítéssel 
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21 TÖMLŐK 

 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

1010200044 
 
 
1016520005 

 
 

1015750051 
 
 

1015850015 

ESCHBACH PANTHER  
tűzoltó tömlő 

 

- megfelel az MSZ 1185 szabványnak 
- Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvánnyal 
- kitűnő minőségű német tűzoltótömlők 
- kovácsolt alumíniumból készült, német gyártmányú kapcsok-

kal, gyárilag kötözve 
- felhasználási terület: tűzoltási célokra, nagy igénybevételek 

esetében 
- kívül: 100% szintetikus szál, körszövött, 3-as láncolatú, fehér 

színben 
- belül: gumírozott 
- hossz: 20 m 

1026520005 
 
 
 

1026750017 

ESCHBACH PANTHER GELB 
tűzoltó tömlő 

 

- megfelel az MSZ 1185 szabványnak 
- Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvánnyal 
- a rikító színnek köszönhetően sötétben és füsttel borított 

környezetben jól látható 
- színtartó speciális szövet 
- nagy dörzs- és lángálló képesség 
- könnyen ápolható, nem igényel fokozott karbantartást 
- hossz: 20 m 

 
3010350106 

 
 

3010600062 
 
 

3010700015 

ESCHBACH POLYDUR 
RHINO 

tűzoltó tömlő 

 

- megfelel az MSZ 1185 szabványnak 
- Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvánnyal 
- kivitel: poliamid szálak nitril-kaucsuk köpenybe ágyazva 
- tűzoltási célokra nagy igénybevételek esetében 
- kovácsolt alumíniumból készült, német gyártmányú kapcsok-

kal, gyárilag kötözve 
- olaj-, benzin-, sav- és lúgálló 
- nagy kopásállóság 
- hossz: 20 m 
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22 TŰZCSAPSZEKRÉNYEK 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

ksvvc 

C52 tömlőtartóval 

 

- megfelel az EN 671-2 szabványnak 
- méretek (MaxSzxMé): 500 x 570 x 210 m 
- egy komplett tűzcsapszekrény tartalma: 

- Tajfun Turbo C52 sugárcső 
- 20 méteres C52-es tömlő 
- C52-es falitűzcsap 

svv002 

 

 

 

svv004 

D25 tömlődobbal 

 

- megfelel az EN 671-1 szabványnak 
- golyóscsap mérete: 3/4" 
- méretek (MaxSzxMé): 650x650x285 mm 
- egy komplett tűzcsapszekrény tartalma: 

- D25 sugárcső, 10 mm-es fúvókaátmérővel 
- 20 vagy 30 méteres alaktartó D25-ös tömlő 
- tömlődob 
- 1,4 m hosszú tömlődob bekötő tömlő 

vv107 

Falitűzcsap 

 

- C52-es lapostömlőhöz tűzcsapszekrénybe 
- üzemi nyomás: 16 bar 
- anyag: alumínium ötvözet 
- kapocs: C-52 alumínium ötvözet 
- tömeg: 1,15 kg 

vv082 

Tűzoltó készülék tartó 
szekrény 

 

- kulcsos zárral felszerelve 
- méretek (MaxSzxMé): 650x280x285 mm 
- tömeg: 6,4 kg 
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23 TÁBLÁK 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

12.0312 

Tűzoltó készülék piktogram 
tábla 

 

- megfelel a DIN 67510 és MSZ ISO 16069:2009 szabványoknak 
- utánvilágító 
- kivitel: műanyag öntapadós hátoldallal 
- méret: 150x150mm 

12.0112 

Tűzcsap piktogram tábla 

 

- megfelel a DIN 67510 és MSZ ISO 16069:2009 szabványoknak 
- utánvilágító 
- kivitel: műanyag öntapadós hátoldallal 
- méret: 150x150 mm 

M143h 

Vészkijárat tábla 

 

- kivitel: műanyag vagy öntapadós 
- méret: 300x100 mm 

M1132 

Bejárattól 5 m-en belül 
dohányozni tilos tábla 

 

- kivitel: műanyag vagy öntapadós 
- méret: 100x160 mm vagy 160x250 mm 

M142 

Irányjel tábla 

 

- kivitel: műanyag tábla öntapadó háttal 
- méret: 200x200 mm 
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M138 

Elcsúszás veszélye tábla 

 

- kivitel: műanyag vagy öntapadós 
- méret: 160x250 mm 
- alak: háromszög 
- fekete piktogram sárga alapon fekete szegély 
- a sárga szín a felület min. 50%-át teszi ki 

M1315 

Vigyázz! Lépcső (lefelé) 
tábla 

 

- kivitel: műanyag vagy öntapadós 
- méret: 160x250 mm 
- a sárga szín a felület min. 50%-át teszi ki  
- alak: háromszög 
- fekete piktogram sárga alapon fekete szegély 

ANT1 

Dohányzásra kijelölt hely 
tábla 

 

- kivitel: műanyag vagy öntapadós 
- méret: 210×297 mm 

1051 

Menekülési út jobbra tábla 
 

 
 

 

- megfelel a DIN 67510 és MSZ ISO 16069:2009 szabványoknak 
- utánvilágító 
- kivitel: utánvilágító műanyag 
- méret: 200x100 mm, 300x150 mm, 400x200 mm 

1050 

Menekülési út balra tábla 
 

 

- megfelel a DIN 67510 és MSZ ISO 16069:2009 szabványoknak 
- utánvilágító 
- kivitel: utánvilágító műanyag 
- méret: 200x100 mm, 300x150 mm, 400x200 mm 
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PF5K 

Kamerával őrzött terület! 
tábla 

 

- kivitel: műanyag vagy öntapadós 
- méret: 297x210 mm 

1010 

Kijárat tábla 
 

 

- megfelel a DIN 67510 és MSZ ISO 16069:2009 szabványoknak 
- utánvilágító 
- kivitel: műanyag öntapadós hátoldallal, vagy öntapadó fólia 
- méret: 300x100 mm 

V14 

Vigyázz! 230 V tábla 
 

 

- kivitel: műanyag vagy öntapadós 
- méret: 160x100 mm vagy 245x160 mm 
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24 ÉGÉSI ZSELÉK, KÖTSZEREK, TAKARÓK, KÉSZLETEK 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

BJ 50 

BJ 120 

BJ 240 

WATER-JEL égési zselék 
 

 

- a legkomolyabb égési sérülések esetén is azonnal hűsíti az 

égett bőrfelületet, csillapítja a fájdalmat, gyengéden 

fertőtlenít és megakadályozza a fertőzések bejutását a nyílt 

sebbe 

- minden égéstípusra alkalmas, tűz által okozott és vegyi égésre 

éppúgy, mint a napégés kezelésére 

- flakonos kiszerelések: 50 ml, 120 ml, 240 ml (pumpás) 

0206 

0404 

0416 

0818 

0820 

1216 

WATER-JEL égési kötszerek 

 

- a géllel átitatott kötszer megállítja az égés továbbterjedését, 

nem roncsolódik tovább a sejt, hűti az égett felületet, 

csillapítja a fájdalmat, óv a fertőzésektől 

- orvosi minősítésű, nem szőtt, géllel átitatott steril, 

antibakteriális, nagy viszkozitású cellás kötszerek 

- elasztikus anyaga miatt jól illeszkedik az égett bőrfelületre 

- méret: 5x15 cm, 10x10 cm, 10x40 cm, 20x45 cm, 20x55 cm 

(kézre), 30x40 cm (arcmaszk) 

3630 

P3630 

7260 

P7260 

9672 

WATER-JEL égési takarók 

 

- a nagy mennyiségű speciális gélt tartalmazó takaróval az egész 

testet hűteni lehet a ruha eltávolítása nélkül → eloltja a 

lángoló ruhát, azonnali nyugtató és fájdalomcsillapító hatású 

- 100%-os gyapjúszövetből készül, cellás szerkezetű 

- antibakteriális zselét tartalmaz 

- méret: 91x76 cm, 183x152 cm, 244x183 cm 

- csomagolása: steril, légmentesen zárt dobozokban vagy 

tasakokban 

BK-SM-WJE 

 

CK-SM-WJE 

WATER-JEL készletek 

 

- Fire Service készlet tartalma: 

2 db 5x15 cm kötszer, 2 db 10x10 cm kötszer, 2 db 10x40 cm 

kötszer, 1 db 30x40 cm arcmaszk, 1 db kék cipzáras táska 

- Critical készlet tartalma: 

2 db 10x10 cm kötszer, 2 db 20x55 cm kötszer a kéz ujjaira, 

1 db 30x40 cm arcmaszk, 1 db piros cipzáras táska 

HS2-24 
 

HS4-24 
 

HS8-24 

WATER-JEL kézfertőtlenítők 
 

 

- elpusztítja a baktériumok 99%-át 

- antiszeptikus zselé, E-vitamin és Aloé-tartalmú, mely tisztít, 

frissít és baktériumölő hatású 

- aktív hatóanyag: etilalkohol 

- flakonos kiszerelések: 60 ml, 120 ml, 240 ml (pumpás) 
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25 MENTŐLÁDÁK 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

ML1B 

 Elsősegély felszerelés I. 
kategória – 30 főig 

 

- szabvány: MSZ 13553  
- tartalma: 

- 1 db steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m) 
- 2 db steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m) 
- 3 db vágott mullpólya (egyenként csomagolva 10 x 5 cm)  
- 3 db steril mull-lap (50 cm x 80 cm) 
- 1 db steril mull-lap (6 x 6 cm / 100 lap) 
- 4 db kéztisztító lap 
- 1 db háromszögletű kendő (100 x 100 x 141 cm)  
- 4 pár fóliakesztyű 
- 1 db ragtapasz (1,25 cm x 5 m) 
- 2 db biztosítótű (40 mm) 
- 1 db olló (130 mm, MSZ 2160) 
- sebfertőtlenítő 
- 1 db utasítás elsősegélynyújtásra 
- 1 db feljegyzési füzet (40 old.) 
- tartalomjegyzék 

- szavatosság: steril kötszerek 5 évig  

ML2B 

Elsősegély felszerelés II. 
kategória – 50 főig 

 

- szabvány: MSZ 13553  
- tartalma: 

- 2 db steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m) 
- 4 db steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m) 
- 4 db vágott mullpólya (egyenként csomagolva 10 x 5 cm)  
- 3 db steril mull-lap (50 cm x 80 cm) 
- 1 db steril mull-lap (6 x 6 cm / 100 lap) 
- 4 db kéztisztító lap 
- 2 db háromszögletű kendő (100 x 100 x 141 cm) 
- 8 pár fóliakesztyű 
- 1 db ragtapasz (1,25 cm x 5 m) 
- 4 db biztosítótű (40 mm) 
- 1 db olló (130 mm, MSZ 2160) 
- sebfertőtlenítő 
- 1 db utasítás elsősegélynyújtásra 
- 1 db feljegyzési füzet (40 old.) 
- tartalomjegyzék 

- szavatosság: steril kötszerek 5 évig  

 


