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Αγαπητοί μας Συνεργάτες,

Ο Όμιλος Würth κατέχει ηγετική θέση στον τομέα υλικών συναρμολόγησης  
και στερέωσης.

Ωστόσο, εδώ και αρκετά χρόνια δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται σημαντικά  
και στον τομέα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και Επαγγελματικής 
Ένδυσης.

Μέσο ατομικής προστασίας αποτελεί κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος 
υποχρεούται βάσει νόμου να φορά ή να φέρει κατά την εργασία για να προστατεύεται 
από έναν ή περισσότερους κινδύνους με σκοπό την ασφάλεια και την υγεία του.

Κρίνεται υποχρέωση για τη Würth Hellas να παρέχει ασφάλεια στην εργασία των 
πελατών της, συμπορευόμενη με την εξέλιξη του κλάδου αυτού στην Ελληνική αγορά.

Η Würth Hellas με εξειδίκευση στα μέσα ατομικής προστασίας τα τελευταία χρόνια,  
και έχοντας την εταιρεία Würth Modyf ως στρατηγικό συνεργάτη, η οποία είναι ηγέτιδα 
στον κλάδο της επαγγελματικής ένδυσης και υπόδησης, παρέχει ειδικές λύσεις και στον 
τομέα της επαγγελματικής ένδυσης, με ανεπτυγμένη γκάμα προϊόντων.

Αυτό φέρνει την εταιρεία μας ένα βήμα πιο κοντά στο να ενθουσιάζουμε και  
να προσφέρουμε την απόλυτη εμπειρία στους πελάτες μας.

Κύριος στόχος μας είναι, να προστατεύσουμε τους πελάτες μας από τους κινδύνους 
που ελλοχεύουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, προτείνοντάς τους ποιοτικές 
λύσεις που να τους προσδίδουν ασφάλεια, άνεση και στυλ.  

Με εκτίμηση,

Νέλλη Καραμπίνα
Key Account Manager
Personal Protective Equipment 
(PPE)

Άννα Δημάκη
Key Account Manager
Personal Protective Equipment 
(PPE)
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΔΗΣΗ

To βάρος ανά υπόδημα ασφαλείας αναφέρεται πάντα στο μέγεθος 42.

Υποδήματα με πιστοποίηση DIN EN ISO 20347. Αντιστατική σόλα, ανθεκτική στα λάδια και τη βενζίνη. 
Σύσταση για την εφαρμογή: Τα υποδήματα ΟB δεν είναι ανθεκτικά στην υγρασία και για αυτόν τον λόγο 
συνιστούμε να χρησιμοποιούνται μόνο σε εσωτερικό χώρο.

Υποδήματα με πιστοποίηση DIN EN ISO 20347. Αντιστατική σόλα, ανθεκτική στα λάδια και τη βενζίνη, με 
ικανότητα απορρόφησης ενέργειας στην περιοχή της φτέρνας. Σύσταση για την εφαρμογή: Τα υποδήματα Ο1 δεν 
είναι ανθεκτικά στην υγρασία και για αυτόν τον λόγο συνιστούμε να χρησιμοποιούνται μόνο σε εσωτερικό χώρο.

Υποδήματα με πιστοποίηση DIN EN ISO 20347. Αντιστατική σόλα, ανθεκτική στα λάδια και τη βενζίνη, με 
ικανότητα απορρόφησης ενέργειας στην περιοχή της φτέρνας. Σύσταση για την εφαρμογή: Τα υποδήματα Ο2 
είναι ιδανικά για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Για εγγυημένη προστασία μεγάλης διάρκειας κατά της υγρασίας, 
συνιστούμε την τακτική φροντίδα του υλικού του επάνω μέρους.

 Υποδήματα ασφαλείας με πιστοποίηση DIN EN ISO 20345. Προστατευτικό δακτύλων με ικανότητα απορρόφησης 
ενέργειας έως και 200 Joule. Αντιστατική σόλα, ανθεκτική στα λάδια και τη βενζίνη. Σύσταση για την εφαρμογή: 
Τα υποδήματα ασφαλείας SB δεν είναι ανθεκτικά στην υγρασία και για αυτόν τον λόγο συνιστούμε να 
χρησιμοποιούνται μόνο σε εσωτερικό χώρο.

 Υποδήματα ασφαλείας με πιστοποίηση DIN EN ISO 20345. Προστατευτικό δακτύλων με ικανότητα απορρόφησης 
ενέργειας έως και 200 Joule. Αντιστατική σόλα, ανθεκτική στα λάδια και τη βενζίνη, με ικανότητα απορρόφησης 
ενέργειας στην περιοχή της φτέρνας. Σύσταση για την εφαρμογή: Τα υποδήματα ασφαλείας S1 δεν είναι ανθεκτικά 
στην υγρασία και για αυτόν τον λόγο συνιστούμε να χρησιμοποιούνται μόνο σε εσωτερικό χώρο.

 

Υποδήματα ασφαλείας με πιστοποίηση DIN EN ISO 20345. Προστατευτικό δακτύλων με ικανότητα 
απορρόφησης ενέργειας έως και 200 Joule. Αντιστατική σόλα, ανθεκτική στα λάδια και τη βενζίνη, με ικανότητα 
απορρόφησης ενέργειας στην περιοχή της φτέρνας και προστασία κατά των τρυπημάτων. Σύσταση για την 
εφαρμογή: Τα υποδήματα ασφαλείας S1P δεν είναι ανθεκτικά στην υγρασία και για αυτόν τον λόγο συνιστούμε 
να χρησιμοποιούνται μόνο σε εσωτερικό χώρο.

Υποδήματα ασφαλείας με πιστοποίηση DIN EN ISO 20345. Προστατευτικό δακτύλων με ικανότητα 
απορρόφησης ενέργειας έως και 200 Joule. Αντιστατική σόλα, ανθεκτική στα λάδια και τη βενζίνη, με 
ικανότητα απορρόφησης ενέργειας στην περιοχή της φτέρνας. Αντοχή στην υγρασία και τα υγρά περιβάλλοντα 
(ψεκασμός έως 60 λεπτά), δεν είναι αδιάβροχα. Σύσταση για την εφαρμογή: Τα υποδήματα ασφαλείας S2 
είναι ιδανικά για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Για εγγυημένη προστασία μεγάλης διάρκειας κατά της υγρασίας, 
συνιστούμε την τακτική φροντίδα του υλικού του επάνω μέρους.

Υποδήματα ασφαλείας με πιστοποίηση DIN EN ISO 20345. Προστατευτικό δακτύλων με ικανότητα 
απορρόφησης ενέργειας έως και 200 Joule. Αντιστατική σόλα, ανθεκτική στα λάδια και τη βενζίνη, με 
ικανότητα απορρόφησης ενέργειας στην περιοχή της φτέρνας, με διαμορφωμένο προφίλ εξωτερικής σόλας και 
προστασία κατά των τρυπημάτων. Αντοχή στην υγρασία και τα υγρά περιβάλλοντα (ψεκασμός έως 60 λεπτά), 
δεν είναι αδιάβροχα. Σύσταση για την εφαρμογή: Τα υποδήματα ασφαλείας S3 είναι ιδανικά για χρήση σε 
εξωτερικό χώρο. Σε υγρούς εσωτερικούς χώρους, σας συνιστούμε να φοράτε τα υποδήματα ασφαλείας S3 για 
ολοκληρωμένη προστασία. Για εγγυημένη προστασία μεγάλης διάρκειας κατά της υγρασίας, συνιστούμε την 
τακτική φροντίδα του υλικού του επάνω μέρους.

 

Γαλότσες ασφαλείας με πιστοποίηση DIN EN 20345. Προστατευτικό δακτύλων με ικανότητα απορρόφησης 
ενέργειας έως και 200 Joule. Αντιστατική σόλα, ανθεκτική στα λάδια και τη βενζίνη, με ικανότητα απορρόφησης 
ενέργειας στην περιοχή της φτέρνας. Πλήρως αδιάβροχα, με διαμορφωμένο προφίλ εξωτερικής σόλας και 
προστασία κατά των τρυπημάτων. Σύσταση για την εφαρμογή: Οι γαλότσες ασφαλείας S5 είναι ιδανικές για 
χρήση σε υγρούς τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους παρέχοντας ολοκληρωμένη προστασία.

Ο1

Ο2

OB

SB



BASIC
Ανακαλύψτε μια πλούσια γκάμα υποδημάτων ασφαλείας 
- σε όλες τις κατηγορίες ασφάλειας - που συνδυάζουν 
ποιότητα και καλή τιμή.  
Κατά τον σχεδιασμό αυτών των υποδημάτων, προσέξαμε 
ώστε να δημιουργήσουμε προϊόντα που να σας κρατούν 
ασφαλείς και άνετους.

BASIC
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FC16 ΜΑΥΡΟ ΔΕΡΜΑ 
ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ελαφρύ και χωρίς μεταλλικά μέρη υπόδημα 
ασφαλείας από δέρμα βούβαλου. 
Αντιολισθητική σόλα.

400 g

 B Επάνω μέρος: κοκκώδες δέρμα βούβαλου 
με μαύρες ραφές, με κολάρο και γλώσσα με 
ενίσχυση.

 B Εσωτερική επένδυση: διαπνέον μαύρο 
ύφασμα.

 B Εσωτερική σόλα: ανατομική, από 
αφαιρούμενο αντιστατικό λάτεξ, καλυμμένο 
με ύφασμα (μπορεί να αφαιρεθεί και να 
αλλάξει).

 B Εξωτερική σόλα: μονής πυκνότητας, 
σόλα πολυουρεθάνης, αντιστατική, SRC 
αντιολισθητική και ανθεκτική στα λάδια, με 
ικανότητα απορρόφησης των κραδασμών 
στην περιοχή της φτέρνας.

 B Σύμφωνα με το πρότυπο  
ΕΝ ΙSO 20347.

9500 001 ...  |  ΜΑΥΡΟ 9500 001 ...  |  ΜΑΥΡΟ 9500 001 ...  |  ΜΑΥΡΟ

38/069 39/070 40/071 41/072 
42/073 43/074 44/075 45/076 
46/077 47/078

38/034 39/035 40/036 41/037 
42/038 43/039 44/040 45/041 
46/042 47/043

37/044 38/045 39/046 40/047 
41/048 42/049 43/050 44/051 
45/052 46/053 47/054

BASIC FC16 S1 
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ελαφρύ μποτάκι ασφαλείας από δέρμα 
βούβαλου. Αντιολισθητική σόλα με ικανότητα 
απορρόφησης των κραδασμών στην περιοχή 
της φτέρνας.

640 g

 B Επάνω μέρος: κοκκώδες δέρμα βούβαλου 
με μαύρες ραφές, με κολάρο και γλώσσα με 
ενίσχυση.

 B Εσωτερική επένδυση: διαπνέον μαύρο 
ύφασμα.

 B Κάλυμμα δακτύλων: χάλυβας 200 Joule.
 B Εσωτερική σόλα: ανατομική, από 
αφαιρούμενο αντιστατικό λάτεξ, καλυμμένο 
με ύφασμα (μπορεί να αφαιρεθεί και να 
αλλάξει).

 B Εξωτερική σόλα: μονής πυκνότητας, 
σόλα πολυουρεθάνης, αντιστατική, SRC 
αντιολισθητική και ανθεκτική στα λάδια, με 
ικανότητα απορρόφησης των κραδασμών 
στην περιοχή της φτέρνας.

 B Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΙSO 20345.

FC01 ΜΑΥΡΟ ΔΕΡΜΑ 
ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ελαφρύ και χωρίς μεταλλικά μέρη μποτάκι 
ασφαλείας από δέρμα βούβαλου. 
Αντιολισθητική σόλα.

450 g

 B Επάνω μέρος: κοκκώδες δέρμα βούβαλου 
με μαύρες ραφές, με κολάρο και γλώσσα με 
ενίσχυση.

 B Εσωτερική επένδυση: διαπνέον μαύρο 
ύφασμα.

 B Εσωτερική σόλα: ανατομική, από 
αφαιρούμενο αντιστατικό λάτεξ, καλυμμένο 
με ύφασμα (μπορεί να αφαιρεθεί και να 
αλλάξει).

 B Εξωτερική σόλα: μονής πυκνότητας, 
σόλα πολυουρεθάνης, αντιστατική, SRC 
αντιολισθητική και ανθεκτική στα λάδια, με 
ικανότητα απορρόφησης των κραδασμών 
στην περιοχή της φτέρνας.

 B Σύμφωνα με το πρότυπο  
ΕΝ ΙSO 20347.

Ο1 Ο1
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9500 001 ...  |  ΜΑΥΡΟ 9500 001 ...  |  ΜΠΛΕ/ΜΑΥΡΟ 9500 001 ...  |  ΜΠΛΕ/ΜΑΥΡΟ

40/101 41/102 42/103 43/104 
44/105 45/106 46/107 47/108 
48/109

36/123 37/124 38/125 39/126  
40/127 41/128 42/129 43/130 
44/131 45/132 46/133 47/134

36/110 37/111 38/112 39/113  
40/114 41/115 42/116 43/117 
44/118 45/119 46/120 47/121 
48/122

CHALLENGE BASIC CK03 S1P
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εξαιρετική σταθερότητα χάρη στην 
αντιολισθητική σόλα PU με πολλαπλή 
απορρόφηση κραδασμών στην περιοχή της 
φτέρνας.

650 g

 B Επάνω μέρος: κοκκώδες δέρμα βούβαλου με 
ραφές σε ανοιχτό γκρι χρώμα, κολάρο και 
γλώσσα με ενίσχυση.

 B Πρόσθετο εξωτερικό κάλυμμα PU μπροστά.
 B Εσωτερική επένδυση: διαπνέον μαύρο 
ύφασμα.

 B Κάλυμμα δακτύλων: χάλυβας 200 Joule.
 B Αντιδιατρητική ενδιάμεση σόλα: προστασία 
ανοξείδωτου χάλυβα από τη διείσδυση 
ξένων σωμάτων.

 B Eσωτερική σόλα: ανατομική, από αφαιρούμε-
νο αντιστατικό λάτεξ, καλυμμένο με ύφασμα 
(μπορεί να αφαιρεθεί και να αλλάξει).

 B Εξωτερική σόλα: μονής πυκνότητας, σόλα 
πολυουρεθάνης, αντιστατική, SRC αντιολι-
σθητική και ανθεκτική στα λάδια, με ικανό-
τητα απορρόφησης των κραδασμών στην 
περιοχή της φτέρνας.

 B Σύμφωνα με το πρότυπο  
ΕΝ ΙSO 20345.

BASIC K58 S1P
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μπλε σουέτ, συνδυασμένο με νάιλον και 
ανακλαστική επιφάνεια 3M στη φτέρνα.

550 g

 B Επάνω μέρος: μπλε σουέτ, συνδυασμένο με 
νάιλον και ανακλαστική επιφάνεια 3M στη 
φτέρνα.

 B Επένδυση: μαύρο ύφασμα.
 B Κάλυμμα δακτύλων: χάλυβας 200 Joule.
 B Αντιδιατρητική ενδιάμεση σόλα: προστασία 
χάλυβα από τη διείσδυση ξένων σωμάτων.

 B Εσωτερικό πέλμα: αφαιρούμενο αντιστατικό 
λάτεξ, καλυμμένο με ύφασμα (μπορεί να 
αφαιρεθεί και να αλλάξει).

 B Εξωτερική σόλα: ενιαίας πυκνότητας, σόλα 
PU πολυουρεθάνης, αντιστατική, αντιολισθη-
τική και ανθεκτική στα λάδια, αντικραδασμι-
κή στην περιοχή της φτέρνας.

 B Σύμφωνα με το πρότυπο  
ΕΝ ΙSO 20345.

BASIC K57 S1P
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μπλε σουέτ, συνδυασμένο με νάιλον και 
ανακλαστική επιφάνεια 3M στη φτέρνα.

570 g

 B Επάνω μέρος: μπλε σουέτ, συνδυασμένο με 
νάιλον και ανακλαστική επιφάνεια 3M στη 
φτέρνα.

 B Επένδυση: μαύρο ύφασμα.
 B Κάλυμμα δακτύλων: χάλυβας 200 Joule.
 B Αντιδιατρητική ενδιάμεση σόλα: προστασία 
χάλυβα από τη διείσδυση ξένων σωμάτων.

 B Εσωτερικό πέλμα: αφαιρούμενο αντιστατικό 
λάτεξ, καλυμμένο με ύφασμα (μπορεί να 
αφαιρεθεί και να αλλάξει).

 B Εξωτερική σόλα: ενιαίας πυκνότητας, σόλα 
PU πολυουρεθάνης, αντιστατική, αντιολισθη-
τική και ανθεκτική στα λάδια, αντικραδασμική 
στην περιοχή της φτέρνας.

 B Σύμφωνα με το πρότυπο  
ΕΝ ΙSO 20345.



ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ C29SK S1P 
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μποτάκι από μαύρο δέρμα κατάλληλο για ηλεκτροσυγκολλητές. 
Με μη μεταλλικό κάλυμμα δακτύλων. 

750 g

 B Επάνω μέρος από μαύρο δέρμα με επενδεδυμένο κολάρο και 
γλώσσα.

 B Επένδυση τριών διαστάσεων που επιτρέπει την κυκλοφορία του 
αέρα, με αντιδιαβρωτικό υφασμάτινο υλικό στην περιοχή της 
φτέρνας.

 B Μη μεταλλικό κάλυμμα δακτύλων 200 J, αντιμαγνητικό.
 B Κορυφαία ευκαμψία, μη μεταλλική αντιδιατρητική ενδιάμεση 
σόλα.

 B Ανατομικό, αντιστατικό, και αφαιρούμενο εσωτερικό πέλμα.
 B Διπλής πυκνότητας, σόλα PU, αντιστατική, SRC, αντιολισθητική 
και ανθεκτική στα λάδια, ικανότητα απόσβεσης κραδασμών 
στην περιοχή της φτέρνας.

 B Επάνω κάλυμμα από PU για καλύτερη προστασία του δέρμα-
τος στο μπροστινό μέρος των υποδημάτων.

 B Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΙSO 20345.
9500 001 ...  |  ΜΑΥΡΟ

40/093 41/094 42/095 43/096 
44/097 45/098 46/099 47/100

5997 581 ...  |  ΛΕΥΚΟ 

35/ 740  36/ 741 37/ 742 38/ 743 39/ 744 
40/745 41/746 42/747 43/748 44/749 
45/750 46/751 47/752
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ΛΕΥΚΟ S2 ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Υψηλής ποιότητας λευκό υπόδημα ασφαλείας από 
υδροαπωθητικές μικροΐνες, ιδανικό για τον τομέα τροφίμων.

456 g

 B Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20345:2011.
 B  Επάνω μέρος από λευκές, υδροαπωθητικές μικροΐνες.
 B  Επένδυση από διαπνέον υφασμάτινο υλικό 3D. 
 B Κάλυμμα δακτύλων από συνθετικό υλικό με ελαφρύ βάρος και 
αντοχή 200 J.

 B  Εσωτερικό πέλμα ανατομικό, αντιστατικό και αφαιρούμενο.
 B  Εξωτερική σόλα διπλής πυκνότητας, PU, αντιστατική, SRC, αντι-
ολισθητική και ανθεκτική στα λάδια, ικανότητα απορρόφησης 
κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας (20 J).



CHALLENGE BASIC CK05 S3  
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εξαιρετική σταθερότητα χάρη στην αντιολισθητική σόλα PU δύο 
επιστρώσεων με πολλαπλή απορρόφηση κραδασμών στην περιοχή 
της φτέρνας.

580 g

 B Επάνω μέρος: υδροαπωθητικό κοκκώδες δέρμα  
βούβαλου με ραφές σε ανοιχτό γκρι χρώμα, κολάρο και γλώσσα 
με ενίσχυση.

 B Πρόσθετο εξωτερικό κάλυμμα PU μπροστά.
 B Εσωτερική επένδυση: διαπνέον μαύρο ύφασμα.
 B Κάλυμμα δακτύλων: χάλυβας 200 Joule.
 B Αντιδιατρητική ενδιάμεση σόλα: προστασία ανοξείδωτου χάλυβα 
από τη διείσδυση ξένων σωμάτων.

 B Εσωτερική σόλα: ανατομική, από αφαιρούμενο αντιστατικό λάτεξ, 
καλυμμένο με ύφασμα (μπορεί να αφαιρεθεί και να αλλάξει).

 B Εξωτερική σόλα: μονής πυκνότητας, σόλα πολυουρεθάνης, αντι-
στατική, SRC αντιολισθητική και ανθεκτική στα λάδια.

 B Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΙSO 20345.

CHALLENGE BASIC CK03 S3
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εξαιρετική σταθερότητα χάρη στην αντιολισθητική σόλα PU με πολλα-
πλή απορρόφηση κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας.

650 g

 B Επάνω μέρος: υδροαπωθητικό κοκκώδες δέρμα  
βούβαλου με ανοιχτό γκρι ραφές, με κολάρο και γλώσσα με 
ενίσχυση.

 B Πρόσθετο εξωτερικό κάλυμμα PU μπροστά.
 B Εσωτερική επένδυση: διαπνέον μαύρο ύφασμα.
 B Κάλυμμα δακτύλων: χάλυβας 200 Joule.
 B Αντιδιατρητική ενδιάμεση σόλα: προστασία ανοξείδωτου χάλυβα 
από τη διείσδυση ξένων σωμάτων.

 B Εσωτερική σόλα: ανατομική, από αφαιρούμενο αντιστατικό λάτεξ, 
καλυμμένο με ύφασμα (μπορεί να αφαιρεθεί και να αλλάξει).

 B Εξωτερική σόλα: μονής πυκνότητας, σόλα πολυουρεθάνης, αντι-
στατική, SRC αντιολισθητική και ανθεκτική στα λάδια.

 B Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΙSO 20345.

9500 001  ...  |  ΜΑΥΡΟ

9500 001 ...  |  ΜΑΥΡΟ

35/079  36/080 37/081 38/082  39/083  
40/084 41/085 42/086 43/087 44/088 
45/089 46/090 47/091

38/058  39/059  40/060 41/061 42/062 43/063 
44/064 45/065 46/066 47/067  48/068

ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

της φτέρνας.

B

B

B

B

B

B

B
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HERCULES S3
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εξαιρετική σταθερότητα χάρη στην αντιολισθητική σόλα PU δύο 
επιστρώσεων με πολλαπλή απορρόφηση κραδασμών στην περιο-
χή της φτέρνας.

590 g

 B Eξωτερικό δέρμα με ένθετα, επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα.
 B Eσωτερική επένδυση από υφασμάτινο πλέγμα,  
αφαιρούμενος πάτος.

 B Eπενδεδυμένη γλώσσα, ανακλαστικά ένθετα, ατσάλινο κάλυμμα.
 B Εσωτερικό μεταλλικό προστατευτικό σόλας από διατρήσεις, 
μεταλλικό περίβλημα, άνετο πλάτος 11 cm. 

 B Αντιολισθητική σόλα PU CBC, εξάρτημα απορρόφησης κρα-
δασμών στη φτέρνα.

HERCULES S3
MΠOTAKI ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εξαιρετική σταθερότητα χάρη στην αντιολισθητική σόλα PU δύο 
επιστρώσεων με πολλαπλή απορρόφηση κραδασμών στην περιο-
χή της φτέρνας.

630 g

 B Eξωτερικό δέρμα με ένθετα, επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα.
 B Eσωτερική επένδυση από υφασμάτινο πλέγμα,  
αφαιρούμενος πάτος.

 B Eπενδεδυμένη γλώσσα, ανακλαστικά ένθετα, ατσάλινο κάλυμμα. 
 B Εσωτερικό μεταλλικό προστατευτικό σόλας από διατρήσεις, 
μεταλλικό περίβλημα, άνετο πλάτος 11 cm. 

 B Αντιολισθητική σόλα PU CBC, εξάρτημα απορρόφησης κρα-
δασμών στη φτέρνα.

M418 106 ... | ΜΑΥΡΟ

M422 149 ... | ΜΑΥΡΟ

39/039  40/040 41/041 42/042 43/043 
44/044 45/045 46/046 47/047  48/048

35/035 36/036 37/037 38/038 39/039  
40/040 41/041 42/042 43/043 44/044 
45/045 46/046 47/047 48/048 
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HERMIS Ο2 ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υπόδημα εργασίας από αδιάβροχο ύφασμα Hypertex PUTEK.  
Διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. 100% απουσία μετάλλων,  
εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU. 

430 g

 B  Υλικό: Αδιάβροχο ύφασμα Hypertex PUTEK, ανθεκτικό, εύκαμπτο, 
διαπνέον, άσχιστο και ανθεκτικό στην τριβή. 

 B  Εσωτερική επένδυση: PROMAX. Διαπνέουσα, με υψηλή  
διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης.

 B  Κάλυμμα δακτύλων: Χωρίς.
 B  Αντιδιατρητική ιδιότητα: Χωρίς αντιδιατρητική ιδιότητα.
 B  Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα.
 B  Πρότυπο: EN ISO 20347/CAT.II.
 B  Κατηγορία: O2 SRC.
 B  Σύστημα σόλας: Σόλα από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής 
πυκνότητας. Εξωτερική σόλα ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και 
αντιολισθητική.

HERMIS S3 ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Υπόδημα ασφαλείας από αδιάβροχο ύφασμα Hypertex PUTEK. 
Διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. 100% απουσία μετάλλων, 
εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU. 

525 g

 B  Υλικό: Αδιάβροχο ύφασμα Hypertex PUTEK. Aνθεκτικό, εύκαμπτο, 
διαπνέον, άσχιστο και ανθεκτικό στην τριβή. 

 B  Εσωτερική επένδυση: PROMAX. Διαπνέουσα, με υψηλή 
διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης.

 B  Κάλυμμα δακτύλων: Από συνθετικό υλικό.
 B  Αντιδιατρητική ιδιότητα: Ύφασμα.
 B  Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα.
 B  Πρότυπο: EN ISO 20345 /CAT.II.
 B  Κατηγορία: S3 SRC.
 B  Σύστημα σόλας: Σόλα από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU 
διπλής πυκνότητας. Εξωτερική σόλα ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική 
και αντιολισθητική.

5357 144 ...

37/370 38/380 39/390 40/400 41/410 42/420    
43/430 44/440 45/450 46/460 47/470

5357 144 ...

HERMIS S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Μποτάκι ασφαλείας από αδιάβροχο ύφασμα Hypertex PUTEK. Δια-
πνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. 100% απουσία μετάλλων, εξαιρετικά 
ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU. 

575 g

 B  Υλικό: Αδιάβροχο ύφασμα Hypertex PUTEK. Aνθεκτικό, εύκαμπτο, 
διαπνέον, άσχιστο και ανθεκτικό στην τριβή. 

 B  Εσωτερική επένδυση: PROMAX. Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότη-
τα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης.

 B  Κάλυμμα δακτύλων: Από συνθετικό υλικό.
 B  Αντιδιατρητική ιδιότητα: Ύφασμα.
 B  Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα.
 B  Πρότυπο: EN ISO 20345 /CAT.II.
 B  Κατηγορία: S3 SRC.
 B  Σύστημα σόλας: Σόλα από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU 
διπλής πυκνότητας. Εξωτερική σόλα ανθεκτική στα έλαια, αντιστατι-
κή και αντιολισθητική.

5357 143...

37/370 38/380 39/390 40/400 41/410 42/420    
43/430 44/440 45/450 46/460 47/470

5357 142...

37/370 38/380 39/390 40/400 41/410 42/420    
43/430 44/440 45/450 46/460 47/470

H-LINE14 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΔΗΣΗ  14
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HERA QUICK RELEASE S2 
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μποτάκι ασφαλείας από διαχωρισμένο δέρμα + διαπνέουσα 
εσωτερική επένδυση 3D +. Εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα 
από PU με πόρπη ταχείας απασφάλισης.

510 g

 B  Υλικό: Διαχωρισμένο μαύρο δέρμα, πολύ ανθεκτικό.
 B  Εσωτερική επένδυση: Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα 
υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης.

 B  Κάλυμμα δακτύλων: Ατσάλινο.
 B Αντιδιατρητική ιδιότητα: Όχι.
 B  Εσωτερικός πάτος: Αντιστατική. εσωτερική σόλα.
 B Πρότυπο: EN ISO 20345 /CAT.II.
 B Κατηγορία: S2.
 B  Σύστημα σόλας: Σόλα από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο 
PU διπλής πυκνότητας. Εξωτερική σόλα ανθεκτική στα έλαια, 
αντιστατική και αντιολισθητική.

5357 146 ...

37/37 38/38 39/39 40/40 41/41 42/42  
43/43 44/44 45/45 46/46 47/47

HELIOS S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Υποδήματα ασφαλείας από κερωμένο δέρμα CRAZY NUBUCK 
και διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. Εξαιρετικά ελαφριά και 
εύκαμπτη σόλα από PU. 

590 g

 B  Υλικό: Κερωμένο δέρμα CRAZY NUBUCK.
 B  Εσωτερική επένδυση: Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα 
υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης.

 B  Κάλυμμα δακτύλων: Συνθετικό υλικό – αντοχή 200J – μη 
μαγνητικό, αθερμικό και πολύ ελαφρύ.

 B  Αντιδιατρητική ιδιότητα: „0 διάτρηση“. Χωρίς μεταλλική αντι-
διατρητική επένδυση, εξαιρετική ευκαμψία και χαμηλό βάρος. 
Καμία διάτρηση, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς EN 
12568:2010. 

 B  Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα.
 B  Πρότυπο: EN ISO 20345 /CAT.II.
 B  Κατηγορία: S3 SRC.
 B  Σύστημα σόλας: Σόλα από εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. 
Εξωτερική σόλα ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολι-
σθητική.

5357 145 ...

37/370 38/380 39/390 40/400 41/410 42/420    
43/430 44/440 45/450 46/460 47/470

H-LINE 15ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΔΗΣΗ  



5357 933 ... | ΜΑΥΡΟ 9500 001 ... | ΜΑΥΡΟ

39/223  40/224 41/225 42/226 43/227 
44/228 45/229 46/230 47/231 48/232

37/370  38/380 39/390  40/400 41/410 42/420 
43/430 44/440 45/450 46/460 47/470

5357 933 ... | ΜΑΥΡΟ

37/370 38/380 39/390 40/400 41/410 42/420
43/430 44/440 45/450 46/460 47/470

PEGASUS S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

590 g

 B Επάνω μέρος από γνήσιο δέρμα, υδροαπωθητικό, με ανάγλυφη 
υφή και κούμπωμα ασφαλείας με αυτοπρόσφυση. 

 B Φόδρα που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα, ανθεκτική στην 
τριβή. 

 B Μη μεταλλικό κάλυμμα προστασίας δακτύλων από πολυανθρακι-
κό υλικό composite. 

 B Υφασμάτινος πάτος, ανθεκτικός στη διάτρηση από εύκαμπτο 
υφασμάτινο υλικό „zero perforation“. 

 B Αφαιρούμενοι, ανατομικοί, απορροφητικοί, αντιστατικοί εσωτερικοί 
πάτοι. 

 B Aντιολισθητική σόλα από πολυουρεθάνη PU 2D SRC.

PEGASUS S3 ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

540 g

 B Επάνω μέρος από γνήσιο δέρμα, υδροαπωθητικό, με ανάγλυφη υφή 
και κούμπωμα ασφαλείας με αυτοπρόσφυση. 

 B Φόδρα που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα, ανθεκτική στην τριβή. 
 B Μη μεταλλικό κάλυμμα προστασίας δακτύλων από πολυανθρακικό 
υλικό composite. 

 B Υφασμάτινος πάτος, ανθεκτικός στη διάτρηση από εύκαμπτο υφασμά-
τινο υλικό „zero perforation“. 

 B Αφαιρούμενοι, ανατομικοί, απορροφητικοί, αντιστατικοί εσωτερικοί 
πάτοι. 

 B Aντιολισθητική σόλα από πολυουρεθάνη PU 2D SRC.

9500 001 ... | ΜΑΥΡΟ

39/205  40/206 41/207 42/208 43/209 
44/210 45/211 46/212 47/233 48/234

PHOENIX S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

640 g

 B Επάνω μέρος από γνήσιο δέρμα, υδροαπωθητικό, με ανάγλυφη υφή 
και κούμπωμα ασφαλείας Με αυτοπρόσφυση. 

 B Φόδρα που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα, ανθεκτική στην τριβή. 
 B Μη μεταλλικό κάλυμμα προστασίας δακτύλων από πολυανθρακικό 
υλικό composite. 

 B Υφασμάτινος πάτος, ανθεκτικός στη διάτρηση από εύκαμπτο υφασμά-
τινο υλικό „zero perforation“. 

 B Αφαιρούμενοι, ανατομικοί, απορροφητικοί, αντιστατικοί εσωτερικοί 
πάτοι. 

 B Aντιολισθητική σόλα από πολυουρεθάνη PU 2D SRC.
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THESEUS O1 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

520 g

 B Επάνω μέρος: Σουέτ δέρμα.
 B Φόδρα που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα.
 B Αντιστατικοί και αφαιρούμενοι εσωτερικοί πάτοι.
 B Αντιστατική, αντιολισθητική σόλα διπλής πυκνότητας από πολυορε-
θάνη 2D SRC, ανθεκτικό στο πετρέλαιο και στους υδρογονάνθρακες, 
απορροφώντας κραδασμούς στην περιοχή της φτέρνας.

OLYMPUS S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

735 g

 B Επάνω μέρος από γνήσιο υδροαποθητικό δέρμα.
 B Φόδρα που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα.
 B Αντιστατικοί και αφαιρούμενοι εσωτερικοί πάτοι.
 B Μη μεταλλικό κάλυμμα προστασίας δακτύλων 
από πολυανθρακικό υλικό composite R149.

 B Αντιστατική, αντιολισθητική σόλα διπλής πυκνότητας από πολυορε-
θάνη 2D SRC, ανθεκτικό στο πετρέλαιο και στους υδρογονάνθρακες, 
απορροφώντας κραδασμούς στην περιοχή της φτέρνας.

5360 133  ... | ΜΠΕΖ / ΜΑΥΡΟ

5357 934  ... | KAΦΕ / ΜΑΥΡΟ

37/70  38/80  39/90  40/400 41/410 42/420 
43/430 44/440 45/450 46/460 47/470

37/370  38/380  39/390  40/400 41/410 42/420 
43/430 44/440 45/450 46/460 47/470

5360 133  ... | ΜΠΕΖ / ΜΑΥΡΟ

απορροφώντας κραδασμούς στην περιοχή της φτέρνας.

5357 934  ... 5357 934  ... | KAΦΕ / ΜΑΥΡΟ| KAΦΕ / ΜΑΥΡΟ

37/370 38/
43/
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ECO S3
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ανθεκτικό και μοντέρνο δερμάτινο υπόδημα με στιβαρή 
κατασκευή. Εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης!

570 g

 B Διαπνέον, υδροαπωθητικό δέρμα.
 B Διαπνέουσα υφασμάτινη επένδυση. 
 B Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό.
 B Υφασμάτινο αντιδιατρητικό προστατευτικό σόλας.
 B Αντιολισθητική σόλα από πολυουρεθάνη (PU) SRC, άνετο 
πλάτος 11 cm.

 B Χωρίς μεταλλικά μέρη.

ECO S3
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Υψηλής ποιότητας δερμάτινο μποτάκι ασφαλείας με 
εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης.

620 g

 B Διαπνέον δέρμα.
 B Διαπνέουσα δικτυωτή επένδυση, επένδυση φτέρνας.
 B Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό.
 B Υφασμάτινο αντιδιατρητικό προστατευτικό σόλας.
 B Αντιολισθητική σόλα PU SRC, άνετο πλάτος 11 cm.
 B Χωρίς μεταλλικά μέρη.

M418 082 ...  |  ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ

M422 134 ...  |  ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ

36/036* 37/037* 38/038* 39/039*  40/040 41/041 42/042 
43/043 44/044 45/045 46/046 47/047 47/048*
*Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας

*Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας

36/036* 37/037* 38/038* 39/039*  40/040 41/041 42/042 
43/043 44/044 45/045 46/046 47/047 48/048*
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SPORT  

Αυτά τα σπορ υποδήματα ασφαλείας δεν σας 
χαρίζουν μόνο ωραία εμφάνιση, αλλά και ασφάλεια 
κατά την εργασία. Η σχεδίασή τους σε καθημερινό 
στιλ και η μοντέρνα κατασκευή τους συνδυάζονται 
μεταξύ τους για να προσφέρουν ασφάλεια και 
μεγάλη άνεση κατά τη χρήση. 

ΣΤΙΛΑΤΑ, ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΑΝΕΤΑ!
ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!
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ACTIVE S1P  
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μοντέρνο, σπορ και ελαφρύ υπόδημα 
ασφαλείας με σόλα 3 στοιχείων και μέγιστη 
άνεση όταν το φοράτε.

580 g

 B Διαπνέον συνθετικό ύφασμα, υφασμάτινα 
ενθέματα.   

 B Δικτυωτή επένδυση.
 B Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό 
υλικό.

 B Υφασμάτινο αντιδιατρητικό προστατευτικό 
σόλας.

 B Αντιολισθητική λαστιχένια σόλα SRC, άνετο 
πλάτος 11 cm.

 B Χωρίς μεταλλικά μέρη.

Μ416 114 ... |  ΜΠΛΕ - ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ Μ416 117 ... |  ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ

39/039  40/040 41/041 42/042 43/043 
44/044 45/045 46/046 47/047

39/039  40/040 41/041 42/042 43/043 
44/044 45/045 46/046 47/047

ACTIVE X S1 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σπορ, ελαφρύ και μοντέρνο παπούτσι με σόλα 3 στοιχείων.

510 g

 B Αναπνέον δικτυωτό ύφασμα με επίστρωση PU.
 B Δικτυωτή επένδυση, εσωτερική σόλα από υλικό που απορροφά τους 
κραδασμούς.

 B Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό.
 B Αντιολισθητική λαστιχένια σόλα SRC, άνετο πλάτος 11 cm.
 B Χωρίς μεταλλικά μέρη.

ACTIVE X S1P ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σπορ, ελαφρύ και μοντέρνο παπούτσι ασφαλείας με σόλα 3 στοιχείων.

520 g

 B Αναπνέον δικτυωτό ύφασμα με επίστρωση PU.
 B Δικτυωτή επένδυση, εσωτερική σόλα από υλικό  
που απορροφά τους κραδασμούς.

 B Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό.
 B Υφασμάτινο αντιδιατρητικό προστατευτικό σόλας.
 B Αντιολισθητική λαστιχένια σόλα SRC, άνετο πλάτος 11 cm.
 B Χωρίς μεταλλικά μέρη.

M415 113 ... | ΚΟΚΚΙΝΟ 3416 129 ...  | ΓΚΡΙ - ΜΠΛΕ
39/039  40/040 41/041 42/042 43/043 
44/044 45/045 46/046 47/047

39/039  40/040 41/041 42/042 43/043 
44/044 45/045 46/046 47/047

*Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας *Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας
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JOGGER ONE S1P  
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σπορ, ελαφρύ υπόδημα ασφαλείας που προσφέρει 
κορυφαία ικανότητα διαπνοής, άνεση, στιλ και 
προστασία.

550 g

 B Διαπνέον καστόρι, διχτυωτά ενθέματα.
 B Υφασμάτινη επένδυση, απορροφητικός 
πάτος, επενδεδυμένη γλώσσα.

 B Χαλύβδινο κάλυμμα δακτύλων, υφασμάτινη 
ενδιάμεση σόλα, ανθεκτική στη διάτρηση.

 B Αντιολισθητική σόλα SRC από PU/RPU, κανονικό 
πλάτος 10,5 cm.

 B Πρόσθετα κορδόνια.

JOGGER ONE S1P  
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σπορ και πάρα πολύ ελαφρύ παπούτσι ασφαλείας 
με εξαιρετική ρύθμιση θερμοκρασίας του ποδιού 
και άνεση όταν το φοράτε. Ιδιαίτερα κατάλληλο για 
εργασίες διαχείρισης αποθήκης και εφοδιαστικής 
μέριμνας (warehouse, logistics).

570 g

 B Αναπνέον καστόρι, επενδεδυμένη δερμάτινη 
γλώσσα. 

 B Αναπνέουσα επένδυση από μικροΐνες, 
εσωτερική σόλα από υλικό που απορροφά τους 
κραδασμούς. 

 B Ατσάλινο Προστατευτικό δακτύλων, υφασμάτινη 
σόλα ανθεκτική στα τρυπήματα.

 B Αντιολισθητική σόλα PU/RPU SRC,  
κανονικό πλάτος 10,5 cm.

 B Παραδίδεται με 1 επιπλέον ζεύγος κορδονιών.

M416 113  ...* | ΜΑΥΡΟ - ΓΚΡΙ

M316 031 ..* | ΓΚΡΙ

39/039  40/040 41/041 42/042 43/043 
44/044 45/045 46/046 47/047

39/039  40/040 41/041 42/042 43/043 
44/044 45/045 46/046 47/047

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

21ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΔΗΣΗ  



PREMIUM    

Χάρη στις λειτουργικές και πρωτοποριακές, υψηλής 
ποιότητας λεπτομέρειές τους, αυτά τα υποδήματα 
κάνουν ευκολότερη την καθημερινή σας εργασία. 
Το περπάτημα και η ορθοστασία όλη μέρα δεν σας 
φέρνουν πλέον κούραση!  
Με αυτά τα μοντέλα, δεν χρειάζεται να μπείτε στο 
δίλημμα «άνεση ή ασφάλεια». 

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  
ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΕΣΗ,
ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ

Stretchfit Slipper S1P της Würth Modyf  
Νικητής στα Γερμανικά Βραβεία Σχεδίασης 2018!
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STRETCHFIT S1P
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αυτά τα ελαφριά και πρακτικά υποδήματα ασφαλείας αποτελούν 
την ιδανική επιλογή στην εργασιακή καθημερινότητα. Επιπλέον, 
ξεχωρίζουν για τη δυναμική τους σχεδίαση.

550 g

 B Καστόρι που επιτρέπει την κυκλοφορία αέρα, υφασμάτινα 
ενθέματα. 

 B Εσωτερική επένδυση τύπου mesh, λουρί από μικροΐνες 
υψηλής ποιότητας. 

 B Προστατευτικό κάλυμμα δαχτύλων από υαλονήματα, 
αντιδιατρητικό προστατευτικό από ύφασμα. 

 B Αντιολισθητική σόλας PU SRC, πλάτος 11 cm.
 B Ελαστικά ενθέματα CORDURA®, χωρίς μέταλλο, 
περιλαμβάνεται δωρεάν κόκκαλο παπουτσιών.

M416 135 ... | ΜΠΛΕ - ΓΚΡΙ

39/039  40/040 41/041 42/042 43/043 
44/044 45/045 46/046

STRETCHFIT S1P  
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πολύ εύκαμπτο και πρωτοποριακό υπόδημα ασφαλείας με 
εκτεινόμενα ενθέματα. Ιδανικό για όσους εργάζονται γονατισμένοι 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

560 g

 B Διαπνέον καστόρι με υφασμάτινα ενθέματα.
 B Άριστης ποιότητας αναπνέουσα επένδυση και επένδυση 
φτέρνας από μικροΐνες.

 B Προστατευτικό δακτύλων από υαλονήματα και υφασμάτινη 
σόλα ανθεκτική στα τρυπήματα.

 B Αντιολισθητική σόλα PU SRC, άνετο πλάτος 11 cm.
 B Εκτεινόμενα ενθέματα CORDURA®, χωρίς μεταλλικά μέρη. 

M416 130 ... | ΜΠΛΕ

39/039* 40/040 41/041 42/042 43/043  
44/044 45/045 46/046 47/047

*Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας
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STRETCHFIT S3
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εξαιρετικά εύκαμπτο και πρωτοποριακό υπόδημα ασφαλείας με 
άνετα εκτεινόμενα ενθέματα. Ιδανικό για δραστηριότητες όπου 
απαιτείται συχνό γονάτισμα. 

570 g

 B Διαπνέον αδιάβροχο καστόρι, υφασμάτινα ενθέματα.
 B Διαπνέουσα επένδυση, επένδυση φτέρνας από μικροΐνες.
 B Προστατευτικό δακτύλων από υαλονήματα, υφασμάτινη σόλα 
ανθεκτική στα τρυπήματα.

 B Αντιολισθητική σόλα PU SRC, άνετο πλάτος 11 cm.
 B Εκτεινόμενα ενθέματα CORDURA®, χωρίς μεταλλικά μέρη.

M418 099 ... | ΓΚΡΙ

37/037*  38/038*  39/039*  40/040 41/041 42/042 
43/043 44/044 45/045 46/046 47/047 48/048*

*Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας

Μ422 141 ... |  ΜΑΥΡΟ 
40/040 41/041 42/042 43/043  
44/044 45/045 46/046 47/047 

STRETCHFIT S3
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ευέλικτa και πρωτοποριακά μποτάκια ασφαλείας με άνετα 
εκτεινόμενα ενθέματα. Αυτά τα μοντέρνα μποτάκια παρέχουν 
προστασία στην καθημερινή εργασία και τραβούν την προσοχή 
με την εμφάνισή τους.

590 g

 B Καστόρι που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα, υφασμάτινα 
ενθέματα.

 B Δικτυωτή εσωτερική επένδυση, επένδυση από υψηλής 
ποιότητας μικροΐνες στην περιοχή της φτέρνας.

 B Προστατευτικό δακτύλων από υαλονήματα, υφασμάτινη 
ενδιάμεση σόλα, ανθεκτική στη διάτρηση.

 B Αντιολισθητική σόλα SRC από PU, άνετο πλάτος 11 cm.
 B Εκτεινόμενα ενθέματα από CORDURA® για ευελιξία, χωρίς 
μεταλλικά μέρη.
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ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ 
ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΣΤΗ 

ΦΤΕΡΝΑ 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΕΝΘΕΤΑ ΑΠΟ 

CORDURA®

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 
ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΜΕ 
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 
ΤΡΙΒΗ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑ  
ΑΠΟ CORDURA®

Τα ελαστικά ένθετα από CORDURA® με 
εξαιρετική αντοχή στην τριβή μπροστά από 
το κάλυμμα αποτρέπουν τον σχηματισμό 
σημαδιών κατά το γονάτισμα.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 
ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 
ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
Η ειδική προστασία από την τριβή στην 
περιοχή των δακτύλων αποτρέπει την γρήγορη 
φθορά στο εξωτερικό υλικό.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΞ’ 
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ 
Τα υποδήματα κατασκευάζονται 100% χωρίς 
μεταλλικά μέρη και δεν είναι θερμοαγώγιμα. 
Δεν δημιουργούν παρεμβολές σε ανιχνευτές 
μετάλλων.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ
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ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ STRETCH X SB
P E FO WRU.  
Ιδανικό για ηλεκτρολόγους, χάρη στην  
μονωτική σόλα.

Εξαιρετικά εύκαμπτα και πρωτοποριακά υποδήματα ασφαλείας με 
εύχρηστα ελαστικά ένθετα. Ιδανικά για εργασίες κατά τις οποίες 
απαιτείται συχνό γονάτισμα.

570 g

 B  Καστόρι που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα, υφασμάτινα ένθετα.
 B Υφασμάτινη εσωτερική επένδυση, επένδυση από υψηλής ποιότητας 
μικροΐνες στην περιοχή της φτέρνας.

 B Κάλυμμα δακτύλων από υαλονήματα, υφασμάτινη ενδιάμεση σόλα, 
ανθεκτική στη διάτρηση.

 B  Αντιολισθητική σόλα SRC από PU, αναπαυτικό  
πλάτος 11 cm.

 B  DGUV 112-191 (BGR 191), ένθετοι ιμάντες από CORDURA® για 
ευελιξία, χωρίς μεταλλικά στοιχεία, κατασκευασμένα στην ΕΕ.

 B  Σύμφωνα με την νόρμα CSA Z195-14 είναι ανθεκτικό στην ηλεκτρική 
ενεργεία, αντοχής 18000V/Λεπτό.

M414 011 ... | ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ
36/ 036 37/ 037 38/ 038 39/ 039 40/ 040 
41/ 041 42/ 042 43/ 043 44/ 044 45/ 045 
46/ 046 47/ 047 48/ 048
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TECHNO S3 FLEXITEC
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πρωτοποριακό και εύκαμπτο υπόδημα ασφαλείας  
με τεχνολογία γρήγορου κουμπώματος Boa.  
Υψηλή άνεση κατά το βάδισμα κάθε μέρα. 

670 g

 B Διαπνέον μη αποψιλωμένο δέρμα, υφασμάτινα ενθέματα, 
ανακλαστικές λεπτομέρειες.

 B Υφασμάτινη επένδυση.
 B Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων, ατσάλινη σόλα ανθεκτική 
στα τρυπήματα.

 B Αντιολισθητική σόλα Vibram TPU SRC, κανονικό πλάτος 10,5 cm.
 B Τεχνολογία FLEXITEC, τεχνολογία Vibram, τεχνολογία Boa.

TECHNO S1P FLEXITEC
ΣΑΝΔΑΛΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αυτό το σανδάλι εγγυάται άριστη ασφάλεια και απόλυτη 
άνεση κατά το βάδισμα. Το πρωτοποριακό κούμπωμα ταχείας 
ασφάλισης Boa σας επιτρέπει να το φοράτε και να το βγάζετε με 
άνεση. 

620 g

 B Μη αποψιλωμένο δέρμα, υφασμάτινα ενθέματα, ανακλαστικές 
λεπτομέρειες.

 B Υφασμάτινη επένδυση.
 B Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων, ατσάλινη σόλα ανθεκτική 
στα τρυπήματα.

 B Αντιολισθητική σόλα Vibram TPU SRC, άνετο πλάτος 11 cm.
 B Τεχνολογία FLEXITEC, τεχνολογία Vibram, τεχνολογία Boa.  

M026 011 ...* |  ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ

M018 054 ...* | ΑΝΘΡΑΚΙ ΓΚΡΙ

40/040 41/041 42/042 43/043  
44/044 45/045 46/046

*Όλα τα μεγέθη είναι διαθέσιμα κατόπιν ειδικής παραγγελίας

40/040 41/041 42/042 43/043  
44/044 45/045 46/046

*Όλα τα μεγέθη είναι διαθέσιμα κατόπιν ειδικής παραγγελίας
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IMAGE S3 FLEXITEC
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ESD
Αυτό το πρωτοποριακό και ανθεκτικό υπόδημα 
ασφαλείας εντυπωσιάζει με την άνεση κατά τη χρήση, 
την προστασία που παρέχει και τη σπορ εμφάνισή του.

580 g

 B Διαπνέον καστόρι, υφασμάτινα ενθέματα.
 B Υφασμάτινη επένδυση.  
 B Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων, ατσάλινη 
σόλα ανθεκτική στα τρυπήματα.

 B Αντιολισθητική σόλα PU SRC, άνετο πλάτος 11 cm.
 B Τεχνολογία FLEXITEC, DGUV 112-191 (BGR 191), 
με σόλα 2 στρωμάτων, ESD.

 

IMAGE S3 FLEXITEC
ΜΠΟΤΑKI ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ESD 
Αυτό το ελαστικό και με γερό κράτημα μποτάκι 
ασφαλείας παρέχει εξασφαλισμένη άνεση κατά το 
βάδισμα. Το μποτάκι έχει σπορ σχεδίαση και προσφέρει 
ευχάριστη αίσθηση όταν το φοράτε στην εργασία. 

620 g

 B Καστόρι, υφασμάτινα ενθέματα.
 B Υφασμάτινη επένδυση.
 B Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων, ατσάλινη σόλα 
ανθεκτική στα τρυπήματα.

 B Αντιολισθητική σόλα PU SRC, άνετο πλάτος 11 cm.
 B Τεχνολογία FLEXITEC, DGUV 112-191 (BGR 191),  
με σόλα 2 στρωμάτων ESD.

 

Μ418 081 ... |  ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ

Μ022 077 ... |  ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ

40/040 41/041 42/042 43/043  
44/044 45/045 46/046 47/047 

40/040 41/041 42/042 43/043  
44/044 45/045 46/046 47/047 
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ΓΑΛΟΤΣΕΣ  

AΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
& ΑΝΕΣΗ

Προσφέρουν άνεση και προστασία σε χώρους εργασίας 
εκτεθιμένους σε νερό και λάσπη.
Διατίθονται σε διάφορα χρώματα και μεγέθη.
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Πεδίa χρήσης 
Συστήνεται για: 
Αρχιτεκτονική κήπων/κηπουρική. 
Έργα οδοποιίας.
Υπόγειες εργασίες. 

Κατάλληλο για: 
Εργασίες κατασκευών.
Βιομηχανία, γενικά.
Γεωργικές και δασοκομικές εργασίες.

AGRO OB ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΕΣ ΓΑΛΟΤΣΕΣ
Πρακτικές και λειτουργικές γαλότσες ασφαλείας. Aνθεκτικές σε 
αδρανή υλικά, οργανικά και φυτικά έλαια και γράσα, απολυμαντικά 
μέσα, διάφορa χημικά. 

900 g

 B Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20347.
 B Υλικό στο πάνω μέρος του υποδήματος PVC.
 B Αντιολισθητική σόλα PU SRΑ, άνετο πλάτος 10,5 cm.
 B Ύψος κορμού: 39 cm.

9500 001 ... | ΛΕΥΚΗ

5357 935 ... | ΠΡΑΣΙΝΗ

9500 001 ... | MAYΡΗ

36/ 918 37/ 919 38/ 920 39/ 921 40/922 41/923 
42/924 43/925 44/926 45/927 46/928 47/929

37/ 370 38/ 380 39/390 40/400 41/410 42/420 
43/430 44/440 45/450 46/460 47/470

39/ 910 40/ 911 41/ 912 42/913  
43/914 44/915 45/916 46/917
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9500 001 ... |  ΚΙΤΡΙΝΟ 

39/ 189 40/ 190 41/ 191 42/ 192 43/ 193 44/ 194 45/ 195 
46/ 196 47/ 197 48/ 198 

S5 ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΕΣ ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20345.

1.250 g

 B Εσωτερική επένδυση DTY. 
 B Εξωτερικό υλικό PVC + συνθετικό λάστιχο chemigum. 
 B Προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και ενδιάμεση σόλα από 
χάλυβα.

 B Ύψος κορμού: 38 cm.

Πεδίa χρήσης 
Συστήνεται για: 
Αρχιτεκτονική κήπων/κηπουρική. 
Έργα οδοποιίας. 
Υπόγειες εργασίες. 

Κατάλληλο για: 
Εργασίες κατασκευών.
Βιομηχανία, γενικά.
Γεωργικές και δασοκομικές εργασίες.

DUN S5 ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΕΣ ΓΑΛΟΤΣΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πρακτικές και λειτουργικές γαλότσες ασφαλείας. Aνθεκτικές σε 
αδρανή υλικά, οργανικά και φυτικά έλαια και γράσα, απολυμαντικά 
μέσα, διάφορa χημικά. 

1.190 g

 B Μεταλλικό κάλυμμα και ενδιάμεση μεταλλική σόλα. 
 B Σύμφωνο με το πρότυπο EN ISO 20345/CAT.II. 
 B Υλικό στο πάνω μέρος του υποδήματος PVC.
 B Αντιολισθητική σόλα PU SRC, άνετο πλάτος 11 cm.
 B Ύψος κορμού: 35 cm.

*Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας

M423 008 ... | KITPINO

38/ 038*  39/039 40/040 41/041 42/042 43/043 
44/044 45/045 46/046 47/047* 48/048*
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STOP RAIN
MΠΟΤΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S5
Κατασκευασμένα από αδιάβροχο δέρμα, με 
προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και έλασμα στη σόλα 
για προστασία από τη διάτρηση.

785 g

 B 100% αδιάβροχο δέρμα.
 B Κατά EN ISO 20345:2011 αντιολισθητική σόλα.
 B Έλασμα σόλας για προστασία από τη διάτρηση.
 B Σώμα PVC-NITRILE S5.
 B Εσωτερική επένδυση (Nylon + Polyester) κολλημένο και 
διπλο-ραμμένο.

 B Αντικραδασμική ζώνη στην φτέρνα και με αντίσταση 
στα οξέα και τους υδρογονάνθρακες.

 B Προστασία δακτύλων 200 J.
 B Ανακλαστικό ένθετο στο πίσω μέρος για καλύτερη 
ορατότητα.

 B Σόλα PVC-NITRILE αντιολισθητική - αντιστατική.

5357 228 ... | ΜΑΥΡΟ 

37/370  38/380 39/390  40/400 41/410 42/420 
43/430 44/440 45/450 46/460 47/470
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ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ
Προστατευτείτε από το νερό και τις λάσπες.

9500 000 ... | ΚΙΤΡΙΝΟ 9500 000 ... | ΜΠΛΕ 
M/563  L/564  XL/565 M/567  L/568 XL/569

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ ΣΑΚΑΚΙ - 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ (ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ)
Παραδίδεται σε ατομικό σακουλάκι με φερμουάρ.

Υλικό: 100% PVC, πάχους 0,15 χιλ.

Σακάκι: 
 B Δύο εξωτερικές τσέπες με καπάκι
 B Ενσωματωμένη κουκούλα με κορδόνι
 B Κλείσιμο μπροστά με πλαστικά κουμπιά
 B Ραφές με υψίσυχνη θερμοσυγκόλληση

Παντελόνι:
 B Φαρδιά γραμμή με λάστιχο στη μέση
 B Πλαστικά κουμπιά στα μπατζάκια
 B Ραφές με υψίσυχνη θερμοσυγκόλληση
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

ΕΝ 388: Προστασία από μηχανικούς κινδύνους
Κριτήρια δοκιμών Δυνατότητα αξιολόγησης
Αντοχή στην τριβή 0-4
Αντοχή στη κοπή 0-5
Αντοχή στο σκίσιμο  0-4
Αντοχή στη διάτρηση 0-4

EΝ 374:  Προστασία από κινδύνους από  
μικροοργανισμούς

Κριτήρια δοκιμών Δυνατότητα αξιολόγησης
Δοκιμές διείσδυσης Επιτυχώς / ανεπιτυχώς

ΕΝ 374: Προστασία από χημικούς κινδύνους 

Αριθμός κώδικα Κατηγοριοποίηση Ουσιών Παράδειγμα
A Πρωτοταγής Αλκοόλη Μεθανόλη
B Κετόνη Ακέτονη

C Νιτρίλιο Ακετονιτρίλιο
D Χλωριωμένες παραφίνες Διχλωρομεθάνιο
E θειούχες οργανικές ουσίες Διθειάνθρακας
F αρωματικοί υδρογονάνθρακες Τουλουόλιο
G Αμίνες Διαιθυλαμίνη
H Ετεροκυκλικές & Αιθερικές ενώσεις Τετραυδροφουράνιο
I Εστέρες Οξικός Αιθυλεστέρας
J Αλειφατικοί υδρογονάνθρακες n - επτάνιο
K Ανόργανες βάσεις Υδροξίδιο του Νατρίου 40%
L Ανόργανα οξέα Θειικό οξύ 96%

ΕΝ 511: Προστασία από κινδύνους από ψύχος
Κριτήρια δοκιμών Δυνατότητα αξιολόγησης
Ψύχος από επαγωγή 0-4
Ψύχος από επαφή 0-4
Αδιαπερατότητα νερού 0-1

ΕΝ 407: Προστασία από θερμικούς κινδύνους
Κριτήρια δοκιμών Δυνατότητα αξιολόγησης
Συμπεριφορά στην καύση 0-4
Θερμότητα από επαφή 0-4
Θερμότητα από επαγωγή 0-3
Θερμότητα από ακτινοβολία 0-4
Καταπόνηση από την εκτόξευση μικρών σταγόνων  
τηγμένου μετάλλου 0-4
Καταπόνηση από μεγαλύτερες ποσότητες  
ρευστού μετάλλου 0-4

ΕΝ 1149-1: Προστασία από τον στατικό ηλεκτρισμό  
Κριτήρια δοκιμών Δυνατότητα αξιολόγησης
Αντιστατικές ιδιότητες επιτυχώς / ανεπιτυχώς

Τρόφιμα

Κατηγορία 1 –  χαμηλός κίνδυνος (ΚΑΤ.Ι)
Απλές πιστοποιήσεις επαγγελματικών γαντιών PSA. Τα γάντια θα πρέπει να πληρούν τις βασικές προδιαγραφές  
του ΕΝ 420 και πρέπει να φέρουν το σήμα CE. 
Δεν απαιτείται η δοκιμή δείγματος, αρκεί η δήλωση συμβατότητας.

Κατηγορία 2 – μέτριος κίνδυνος (ΚAT.II)
Εδώ απαιτείται επιπλέον και η δοκιμή δείγματος. Σε αυτό το πρότυπο εμπίπτουν για παράδειγμα τα γάντια  
του ΕΝ 388, προστασία από μηχανικούς κινδύνους.

Κατηγορία 3 – υψηλός κίνδυνος (ΚAT.IIΙ)
Εδώ, εκτός από τη δοκιμή δείγματος, απαιτείται και ο έλεγχος ποιότητας κατά ISO. Εδώ εμπίπτουν όλες οι πιστοποιήσεις 
επαγγελματικών γαντιών PSA, π.χ. πυροσβεστικά γάντια ή γάντια προστασίας από χημικές ουσίες, σε περίπτωση αστο-
χίας των οποίων αναμένονται σοβαρές βλάβες υγείας του χρήστη (θανάσιμοι κίνδυνοι).

ΕΝ 420: Γενικές προδιαγραφές γαντιών
Το πρότυπο ΕΝ 420 καθορίζει όλες τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου και δοκιμών των γαντιών προστασίας, τις προδιαγραφές και τις βασικές αρχές 
διαμόρφωσης, τη διαστασιολόγηση των γαντιών, την αντίσταση του υλικού κατασκευής των γαντιών στην εισχώρηση νερού, την ακινδυνότητα, την 
άνεση και την απόδοση, καθώς και τη σήμανση και τις πληροφορίες που είναι υποχρεωμένος να παράσχει ο κατασκευαστής.
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Πεδία χρήσης 
Συναρμολογήσεις ακριβείας και χειρισμός μικροεξαρτημά-
των σε ξηρά και ελαφρώς λιπαρά περιβάλλοντα/ηλεκτρομη-
χανικές εργασίες/συσκευασία και εργασίες αποθήκης κ.λπ.

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LEICHT
 B Πλεκτή επένδυση από πολυεστέρα, πάχος 13/επένδυση 
παλάμης από ελαφρύ PU.

 B Λεπτό φινίρισμα επιφάνειας και εξαιρετική ευκαμψία.

0899 402 ... | ΜΑΥΡΟ

7/407 8/408 9/409 10/410 11/411

Πεδία χρήσης
Κατάλληλα για εργασίες ταξινόμησης και τυποποίησης 
διαστάσεων, αυτοκινητοβιομηχανία και συντήρηση, ελαφρές 
εργασίες συναρμολόγησης και μηχανολογικές εργασίες, εσω-
τερική διαμόρφωση και ξηρά δόμηση.

ΓΑΝΤΙΑ PU ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ
Ελαφριά γάντια συναρμολογήσεων με επίστρωση PU που 
«αναπνέει» ενεργά.

 B Λεπτό πλεκτό ύφασμα από γκρι πολυεστέρα με  
ανάγλυφη υφή.

 B Μαύρη επίστρωση PU που επιτρέπει την κυκλοφορία του 
αέρα, για άνεση στη χρήση.

 B Πολύ καλή εφαρμογή, ευελιξία και αίσθηση αφής.
 B Δε λερώνονται εύκολα χάρη στο γκρι χρώμα και τη μαύρη 
επίστρωση PU.

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

0899 400 6 ... | ΓΚΡΙ
7/17 8/18 9/19 10/20 11/21 3.1.2.1.

EN 420 
EN 388

ΚΑΤ. ΙΙ

2.1.2.1.Χ.

EN420 
EN 388

ΚΑΤ. ΙΙ

Πεδία χρήσης
Ιδανικά για τις εργασίες που απαιτούν μεγάλη ακρίβεια, όπως 
μικρές εργασίες συναρμολόγησης, ηλεκτρολογικές εργασίες, 
συστήματα οικιακών συσκευών, αυτοκινητοβιομηχανία και 
κατασκευή εξαρτημάτων αυτοκινήτων, εργασίες βαφής και χρω-
ματισμού. Εργασίες εσωτερικής διαμόρφωσης.

FLEXTON ΓΑΝΤΙΑ 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ PU

 B Ιδανικά για μικρές συναρμολογήσεις.
 B Ύφασμα εσωτερικής επένδυσης από 100% νάιλον, χωρίς 
ραφές.

 B Επίστρωση PU.
 B Εξαιρετική ευκαμψία.
 B Άριστη εφαρμογή.
 B Πολύ μεγάλη άνεση στη χρήση.
 B Διαδικασία παραγωγής χωρίς τη χρήση σιλικόνης.
 B Με λάστιχο στον καρπό.
 B Χρώμα υφάσματος: γκρι.
 B Χρώμα επίστρωσης: γκρι.

0899 400 3 ... | ΓΚΡΙ
8/30 9/31 10/32 4.1.3.1.

EN 420 
EN 388

ΚΑΤ. ΙΙ
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ΓΑΝΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

 B Εξαιρετική αφή στο στεγνό και στο βρεγμένο, χάρη στο 
ειδικό προφίλ της επιφάνειας.

 B Εξαιρετική ευκαμψία για εργασίες ακριβείας στη 
συναρμολόγηση.

 B Καλή μηχανική αντοχή.
 B Δεν περιέχουν σιλικόνη.

Πεδία χρήσης
Ιδανικά για όλες τις εργασίες που απαιτούν καλή συμπεριφορά 
στην αφή και άριστο έλεγχο στο βρεγμένο. Χρήση σε υγρούς 
και στεγνούς χώρους. Μικρές έως μέτριες εργασίες συναρμολό-
γησης. Ιδανικά για εργασίες μηχανικού, αντικατάστασης ελαστι-
κών, παραγωγή και συντήρηση αυτοκινήτων. Μέτριες εργασίες 
ταξινόμησης, συσκευασίας και αποθήκευσης. Εργασίες σε 
μεταφορικές εταιρείες. Κατάλληλα για μέτριες εργασίες στις 
οικοδομές, ειδικά στις κατασκευές εσωτερικών χώρων.

0899 400 5 ... | ΚΑΦΕ/ΜΑΥΡΟ

8/29 9/30 10/31
3.1.3.1.

EN 420 
EN 388

ΚΑΤ. ΙΙ

MULTIFIT
ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΤΕΞ 

 B Πλεκτή επένδυση από πολυεστέρα, πάχος 13/επένδυση 
παλάμης από λάτεξ.

 B Πίσω πλευρά με ικανότητα διαπνοής, πολύ καλή αίσθηση 
αφής και κινητικότητα.

Πεδία χρήσης 
Κατασκευές/γεωργικές εργασίες/ αποθήκευση κ.λπ. Ελα-
φριές έως μέτριες-βαριές εργασίες συναρμολόγησης και 
εργασίες συνεργείου όπου απαιτείται καλή αίσθηση αφής σε 
στεγνά και υγρά περιβάλλοντα. Για όλες τις δραστηριότητες 
στις οποίες απαιτείται καλή αίσθηση αφής στο βρεγμένο και 
καλή συμπεριφορά αφής.

2.1.2.1.Χ.

EN420 
EN 388

0899 408  ... | ΜΑΥΡΟ/KOKKINO
9/209 10/210 11/211 

ΚΑΤ. ΙΙ

COMFORT ΓΑΝΤΙΑ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

 B Πλεκτό εσωτερικό ύφασμα από νάιλον.
 B Επίστρωση PU που εξασφαλίζει την ενεργή «αναπνοή».
 B Εξαιρετική ελαστικότητα.
 B Άψογη εφαρμογή.
 B Πολύ μεγάλη άνεση στη χρήση.

Πεδία χρήσης
Ιδανικά για τις εργασίες που απαιτούν μεγάλη ακρίβεια, 
όπως εργασίες συναρμολόγησης, ηλεκτρολογικές εργασίες 
και  τεχνολογίας οικιακών συσκευών. Κατάλληλα για την 
αυτοκινητοβιομηχανία και την κατασκευή εξαρτημάτων 
αυτοκινήτων, για εργασίες βαφής και χρωματισμού και για 
εσωτερική διαμόρφωση.

4.1.3.1.

EN 420 
EN 388

0899 400 ... | ΛΕΥΚΟ
7/607* 8/608 9/609 10/610* 
*Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας

ΚΑΤ. ΙΙ
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Πεδία χρήσης
Ελαφριές έως μέτριες εργασίες, όπου απαιτείται 
καλό πιάσιμο και μεγάλη ευελιξία. Ιδανικό για 
εργασίες συναρμολόγησης, εργασίες συνερ-
γείων, εργασίες μηχανικών και εργασίες σε 
αμαξώματα. Ιδανικά για εργασίες μεταφοράς 
και αποθήκευσης.

Διατίθεται σε συσκευασία σακούλας 12 ζεύγη.

0899 401 ... | ΜΑΥΡΟ
8/048 9/049 10/050 11/051

0899 411 ... | ΓΚΡΙ/ΜΑΥΡΟ
7/017 8/018 9/019 10/020 11/021

Πεδία χρήσης
Ελαφριές έως μέτριες εργασίες, όπου απαιτεί-
ται καλό πιάσιμο και μεγάλη ευελιξία.
Ιδανικά για εργασίες συναρμολόγησης, εργα-
σίες συνεργείων, εργασίες μηχανικών και εργα-
σίες σε αμαξώματα. Ιδανικά και για εργασίες 
μεταφοράς και αποθήκευσης.

ΤΙGER FLEX COOL
ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ
Χειμερινή έκδοση για κρύες συνθήκες. 

 B Φιλικό προς το δέρμα ύφασμα από Nylon/
Lycra® χωρίς ραφές.

 B Παλάμη με επίστρωση αφρού νιτριλίου και 
επιπρόσθετα  σημεία „Tiger“ από νιτρίλιο.

 B Αεροδιαπερατά, άνετα στη χρήση.
 B Πολύ καλή αφή και αίσθηση.
 B Με λάστιχο στη μανσέτα.
 B Χρώμα υφάσματος: μαύρο.
 B Χρώμα επίστρωσης: μαύρο.
 B Χρώμα σημείων „Tiger“: γκρι. 

ΤΙGER FLEX PLUS
ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ

 B Φιλικό προς το δέρμα ύφασμα από 
Nylon/Lycra®  
χωρίς ραφές.

 B Παλάμη με επίστρωση αφρού νιτριλίου και 
επιπρόσθετα  σημεία „Tiger“ από νιτρίλιο.

 B Αεροδιαπερατά, άνετα στη χρήση.
 B Η καλή και μαλακή εφαρμογή εξασφαλίζει 
άριστη αίσθηση αφής χάρη στο νέας 
τεχνολογίας νήμα Nylon.

 B Με λάστιχο στη μανσέτα.
 B Χρώμα υφάσματος: γκρι.
 B Χρώμα επίστρωσης: μαύρο.
 B Χρώμα σημείων „Tiger“: γκρι.

4.1.3.2.

EN 420 
EN 388

4.1.2.2.

EN 420 
EN 388

ΚΑΤ. ΙΙΚΑΤ. ΙΙ

0899 404 ... | ΜΑΥΡΟ
8/028 9/029 10/030 11/031

TIGER FLEX THERMO
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ 
Πλεκτά γάντια με διπλή επίστρωση και 
εξαιρετική προστασία από το κρύο.

 B Πολύ άνετα στη χρήση χάρη στο ακρυλικό-
πολυεστερικό νήμα.

 B Γάντια με επίστρωση από αφρώδες λάτεξ και 
κουκίδες λάτεξ „Tiger“ στην παλάμη.

 B  Εμβαπτισμένα κατά ¾.
 B Ανοικτό επάνω μέρος για καλή διαπνοή.
 B Ελαστική μανσέτα.
 B Χρώμα επένδυσης: γκρι.
 B Χρώμα επίστρωσης: μαύρο.
 B  Χρώμα κουκίδων „Tiger“: γκρι.

ΕΝ 511

2.2.4.2.X.

EN 420 
EN 388

ΚΑΤ. ΙΙ

Πεδία χρήσης
•  Για εργασίες σε εξωτερικούς χώρους υπό 

ψυχρές συνθήκες. 
•  Οικοδομές. 
•  Οδικά έργα.
•  Εταιρίες τροφοδοσίας και εταιρίες διάθεσης 

απορριμμάτων.
•  Εργασία σε κανονικές αποθήκες και 

αποθήκες-ψυγεία.

Χ.2.X.

38 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ 



ΚΑΤ. ΙΙ

MULTIFIT DRY 
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Υδροαπωθητικά, πλήρως εμβαπτισμένα γάντια για όλες 
τις χρήσεις, ειδικά για εργασίες σε υγρά περιβάλλοντα.

 B Υδροαπωθητικά και με ικανότητα διαπνοής. 
Επίστρωση σε όλη την επιφάνεια από πολύ εύκαμπτο 
αφρώδες υλικό από φυσικό λάτεξ, με ικανότητα 
διαπνοής.

 B Εξαιρετική ασφάλεια αφής σε ξηρές και βρεγμένες 
συνθήκες. 
Το εσωτερικό μέρος της παλάμης διαθέτει πρόσθετη 
επιφάνεια με μικροϋφή για καλύτερη αφή.

 B Άψογη εφαρμογή και κορυφαία αίσθηση αφής. 
 B Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση και αφαίρεση.
 B Μανσέτα με μεγάλο πλάτος.
 B Κορυφαία άνεση χρήσης.
 B Ύφασμα εσωτερικής επένδυσης χωρίς ραφές, από 
πολυαμίδιο-elasthan, συνδυασμό με επίστρωση που 
επιτρέπει τη διαπνοή.

 B Πυκνότητα πλέξης 15 Gauge.
 B Υλικό εσωτερικής επένδυσης Πολυαμίδιο/elasthan.
 B Υλικό επίστρωσης Αφρώδες λάτεξ.

Πεδία χρήσης
• Εργασίες σε υγρά περιβάλλοντα.
• Εργασίες συναρμολόγησης, μηχανολογικές εργασίες 

και εργασίες συνεργείου.
• Εργασίες επισκευής και συντήρησης.

0899 405 ... | KOKKINO / ΜΑΥΡΟ

7/507  8/508 9/509 10/510 11/511 3.1.4.2. Χ.1.Χ.Χ.Χ.Χ

EN 388 EN 407
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UNI-TOP 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

 B Κέλυφος από πολυεστέρα, πάχος 13, με 
μαλακή επίστρωση από νιτρίλιο.

 B Άνετη χρήση και καλή εφαρμογή.
 B Ικανότητα διαπνοής και καλή αίσθηση αφής, 
ειδικά στον χειρισμό μικροεξαρτημάτων, 
λαδιών και λιπαντικών.

Πεδία χρήσης 
Λεπτοί χειρισμοί σε ελαφρώς λιπαρό ή βρώ-
μικο περιβάλλον. Αυτοκινητοβιομηχανία και 
συναρμολόγηση εξαρτημάτων, χειρισμός εξαρ-
τημάτων και επισκευές οχημάτων.

ΚΑΤ. ΙΙ 3.1.2.1.Χ.

EN420 
EN 388
EN420 
EN 388

ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ PLUS 
ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΕΚΤΑ 
Πολύ ανθεκτικό γάντια.

 B Ποιοτική επίστρωση από ακρύλιο-νιτρίλιο-
βουταδιένιο επάνω σε ανθεκτική εσωτερική 
πλεκτή επένδυση από πολυαμίδιο.

 B Φιλικά στην επιδερμίδα υλικά εσωτερικής 
επένδυσης και επίστρωσης.

 B Κορυφαία μηχανική αντοχή.
 B Εξαιρετική αφή στο στεγνό για τον ασφαλή 
χειρισμό των τεμαχίων κατεργασίας και των 
εργαλείων.

 B Πολύ καλή εφαρμογή.
 B Ουδέτερη επιφάνεια, δεν περιέχει σιλικόνη.
 B Αντιβακτηριδιακό.

Πεδία χρήσης
Ευρύ Πεδία χρήσης σε εργασίες συναρμολόγη-
σης και εργασίες τεχνιτών. Για μέτριες μηχανικές 
καταπονήσεις. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σε όλους τους τομείς που απαιτούν καλή 
μηχανική αντοχή όπως εργασίες αμαξωμάτων, 
επεξεργασία μετάλλου και συνθετικών υλικών, 
στην αυτοκινητοβιομηχανία και στη συντήρηση 
οικιακών συσκευών.

ΠΛΕΚΤΑ ΓΑΝΤΙΑ  
ΜΕ ΧΟΝΤΡΗ ΠΛΕΞΗ  
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ-ΒΑΜΒΑΚΙ
Γενικής χρήσης γάντια με χοντρή πλέξη, 
εξαιρετικής αντοχής, για όλες τις χρήσεις στο 
στεγνό.

 B  Πλεκτή έκδοση διπλής στρώσης, χωρίς 
ραφές:  
–   Εσωτερικά: Βαμβακερή επένδυση για 

μεγάλη άνεση.
 –  Εξωτερικά: ανθεκτικό στην τριβή νάιλον.

 B  Αντιολισθητική επίστρωση από βινύλιο.
 B  Καλή αντοχή στην κοπή και τις φθορές.
 B  Καλή προστασία από τη θερμότητα και το 
ψύχος. 

Πεδία χρήσης
•  Για μέτριες έως υψηλές μηχανικές καταπο-

νήσεις.
•  Για όλες τις στεγνές οικοδομικές εργασίες.
•  Επεξεργασία ελασμάτων, συνθετικών υλικών 

και μετάλλων.
•  Εργασίες συσκευασίας και τυποποίησης 

διαστάσεων.
•  Εργασίες συναρμολόγησης.
•  Επεξεργασία ξύλου.
•  Γεωργικές και δασικές εργασίες.

4.1.3.2.

EN 420 
EN 388

0899 400 ... | ΛΕΥΚΟ / ΜΑΥΡΟ
8/660 9/661 10/662

0899 400 ... | ΛΕΥΚΟ
8/010* 9/020* 10/030  11/ 040*

ΚΑΤ. ΙΙ ΚΑΤ. ΙΙ

0899 403  ... | ΜΑΥΡΟ/KOKKINO
9/108  9/109 10/110 11/111 

2.2.4.1.

EN 388
EN420 EN420 EN 420 

*Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας
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ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤINA W-10
Ανθεκτικά γάντια εργασίας από δέρμα split μοσχαριού.

 B Από δέρμα split μοσχαριού. 
 B Εσωτερική επένδυση παλάμης.
 B Ο αντίχειρας και ο δείκτης είναι κατασκευασμένοι εξολοκλήρου 
από δέρμα για μεγαλύτερη προστασία.

 B Επάνω μέρος από βαρύ βαμβακερό ύφασμα.
 B Προστασία καρπού και δακτύλων από δερμά split.
 B Ελαστικοποιημένη μανσέτα.
 B Μισή βαμβακερή επένδυση.

Πεδία χρήσης
Μέτριες έως βαριές μηχανικές εργασίες σε γενικά οικοδομικά επαγ-
γέλματα, επεξεργασία μετάλλων, κατασκευή αμαξωμάτων, μεταφορές, 
κατασκευές.

Σημείωση
Περιορισμένη καταλληλότητα για υγρές εργασίες.

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ W-20
Ανθεκτικά γάντια εργασίας από υψηλής ποιότητας full-grain δέρμα 
μοσχαριού.

 B Από δέρμα split μοσχαριού.
 B Εσωτερική επένδυση παλάμης.

 B Εξαιρετικά απαλό.

 B Καλή ευελιξία και αφή.
 B Ελαστικοποιημένη μανσέτα.
 B Επάνω μέρος και μανσέτα από βαρύ βαμβακερό ύφασμα.
 B Λάστιχο ασφαλείας στο επάνω μέρος.
 B Προστασία καρπού, δείκτη και ακροδακτύλων από full-grain δέρμα 
μοσχαριού.

 B Μισή βαμβακερή επένδυση.

Πεδία χρήσης
Μέτριες έως βαριές μηχανικές εργασίες, επεξεργασία μετάλλων, 
κατασκευή αμαξωμάτων, μεταφορές, επεξεργασία ξύλου, επισκευές, 
εργασίες συντήρησης και συναρμολόγησης, κατασκευές.

Σημείωση
Περιορισμένη καταλληλότητα για υγρές εργασίες.

3.1.1.3.Χ

EN 420 
EN 388

2.1.2.2.Χ

EN 420 
EN 388

ΚΑΤ. ΙΙ

ΚΑΤ. ΙΙ

5350 000 110 ... | ΛΕΥΚΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ

5350 000 ... | ΛΕΥΚΟ

8/008* 9/009* 10/010 11/011

ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ - ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ

*Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας
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2.1.2.2.Χ

EN 420 
EN 388

2.1.1.2

EN 420 
EN 388

ΚΑΤ. ΙΙ

ΚΑΤ. ΙΙ

0899 400 ... | ΛΕΥΚΟ
8/132 9/133 10/134 11/135

5350 000 ... | ΛΕΥΚΟ
8/408* 9/409 10/410 11/411*

DRIVER CLASSIC
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Ποιοτικά γάντια προστασίας από ανθεκτικό και μαλακό δέρμα 
μοσχαριού με μανσέτα.

 B Πολύ καλή εφαρμογή και μεγάλη άνεση στη χρήση.
 B Πολύ καλή αφή.
 B Λάστιχο στο επάνω μέρος.
 B Δέρμα μοσχαριού.
 B Χωρίς επένδυση.

Πεδία χρήσης
Κηπουρική, γεωργικές και δασικές εργασίες, βιομηχανία ξύλου, 
κατασκευών και οδοποιίας, αποθήκες και υπηρεσίες εφοδια-
στικής, μεταφορείς.

PROTECT ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Εύχρηστα γάντια συναρμολόγησης και μηχανικών εργασιών από 
μαλακό δέρμα nappa χοίρου.

 B Απαλό, μαλακό δέρμα nappa από χοίρο.
 B Επάνω μέρος από ελαστικό βαμβακερό ύφασμα που επιτρέπει 
την «αναπνοή», για άνετη χρήση.

 B Πολύ καλή εφαρμογή, ευελιξία και αίσθηση αφής.
 B Τέλεια εφαρμογή χάρη στο σύστημα αυτοπρόσφυσης στον 
καρπό.

 B Δέρμα nappa χοίρου.
 B Χωρίς επένδυση.

Πεδία χρήσης
• Για μικρές μηχανικές καταπονήσεις.
• Εργασίες ταξινόμησης και τυποποίησης διαστάσεων.
• Εργασίες επισκευής και συντήρησης.
• Ελαφρές εργασίες συναρμολόγησης και μηχανολογικές  

εργασίες.

*Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας
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0899 410 ...  |  ΚΙΤΡΙΝΟ
8/08 9/09      10/10*

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΚΙΤΡΙΝΑ
 B Ελαφριά γάντια γενικής χρήσης για ελαφριές 
εργασίες συναρμολόγησης, με εμβαπτιζόμενη 
επίστρωση από ακρύλιο-νιτρίλιο-βουταδιένιο επάνω 
σε 100% στεγανή βαμβακερή επένδυση Interlock με 
πλεκτό λάστιχο.

 B Ικανότητα "αναπνοής" χάρη στο ανοικτό επάνω 
μέρος.

 B Καλή αντοχή στην τριβή.
 B Απωθητικά στα υγρά, τα έλαια και τα λίπη.
 B Πολύ καλή αφή στο στεγνό.
 B Καλή αίσθηση αφής.
 B Αντιβακτηριδιακό.
 B Αντιστατικό.
 B Πλενόμενο σε ζεστό νερό ή σε ζεστό διάλυμα νερού-
απορρυπαντικού.

Πεδία χρήσης
Μικρές έως μέτριες μηχανικές καταπονήσεις.Εργα-
σίες επισκευής και συντήρησης. Μικρές εργασίες σε 
αμαξώματα. Αυτοκινητοβιομηχανία, συντήρηση ΙΧ και 
φορτηγών. Τεχνίτες οικιακών συσκευών. Τεχνίτες ειδών 
υγιεινής.

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΠΛΕ 
ΒΑΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Γάντια προστασίας βαρέως τύπου για μηχανικές κατα-
πονήσεις.

 B Εμβαπτισμένη επίστρωση από ακρύλιο-νιτρίλιο-
βουταδιένιο επάνω σε βαμβακερή επένδυση Jersey.

 B Συγκολλημένο μέτωπο προστασίας.
 B Εξαιρετικά ανθεκτικά στην τριβή.
 B Ικανότητα "αναπνοής" χάρη στο ανοικτό επάνω μέρος.
 B Υψηλή άνεση χρήσης.
 B Εξαιρετικά ανθεκτικά στην τριβή και στη κοπή.
 B Απωθητικό στα υγρά και τα έλαια με καλή χημική 
αντοχή.

 B Αντιβακτηριδιακά.

Πεδία χρήσης
Ιδανικά για μέτριες και μεγάλες καταπονήσεις στην 
επεξεργασία μετάλλου, στις οικοδομικές εργασίες, στην 
αποκομιδή απορριμμάτων, απόρριψη, οδοποιία, ναυπη-
γική, δασοπονία.

*Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας

4.2.2.1.

EN 420 
EN 388 

3.1.1.1.

EN 420 
EN 388 

ΚΑΤ. ΙΙ

ΚΑΤ. ΙΙ

0899 420  |  ΜΠΛΕ

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
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0899 451 ... | ΜΑΥΡΟ/ΜΠΛΕ

8/358 9/359 10/360     11/361 4.5.4.3.

4.Χ.4.3.C

EN 420 
EN 388

EN 388:
2016

TIGERFLEX CUT 5 ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ
 B Εξαιρετική αντοχή στα κοψίματα και τα τριψίματα.
 B Πολύ καλή προστασία από κοπή, χάρη στο συνδυασμό νήματος HPPE 
και επένδυσης από υαλονήματα (μεγέθους 13 gauge).
- Άριστη προστασία από κοπή.

 B Επίστρωση παλάμης από αφρώδες νιτρίλιο με πρόσθετες ραβδώσεις 
νιτριλίου "Tiger".
- Επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα, καλό κράτημα, άνετα στη χρήση.

 B Μεγάλη άνεση και ευελιξία.
 B Ελαστική μανσέτα.

Πεδία χρήσης
Χειρισμός τεμαχίων υπό επεξεργασία και εργαλείων με αιχμηρές ακμές:
• Μηχανική κατεργασία και επεξεργασία μεταλλικών εξαρτημάτων, 

πλαστικών προφίλ, αλουμινίου κ.λπ.
• Βιομηχανία γυαλιού.

ΚΑΤ. ΙΙ

ΚΑΤ. ΙΙ

0899 451 3... | ΓΚΡΙ

7/27 8/28 9/29 10/30 11/31

CUT 3 ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ 
Για εργασίες κοπής «CUT 3 / 300».

 B Πολύ καλή προστασία χάρη στις ανθεκτικές στην κοπή ίνες HPPE (13 
gauge).

 B Εσωτερική επιφάνεια με επίστρωση PU.
 B Καλή ευελιξία και εφαρμογή.
 B Με λάστιχο στη μανσέτα.
 B Δεν περιέχει σιλικόνη.
 B Χρώμα: γκρι/γκρι.

Πεδία χρήσης
Μέτριες μηχανικές καταπονήσεις, με υψηλή αντοχή στην κοπή. Χειρισμός 
αιχμηρών τεμαχίων και εργαλείων. Για χρήση στη βιομηχανία γυαλιού, ανα-
κύκλωση γυαλιού, πρέσες μετάλλων, επεξεργασία μετάλλων, συναρμολογή-
σεις, αμαξώματα, βιομηχανία συνθετικών υλικών, χαρτοβιομηχανία.

4.3.4.3.

EN 420 
EN 388

ΚΑΤ. ΙΙ

0899 451 3... | ΓΚΡΙ

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ W-200, 
ΕΠΙΠΕΔΟ C

 B Πολύ άνετα και ανθεκτικά γάντια προστασίας από κοπή με ίνες 
Dyneema® και διαπνέουσα επίστρωση PU.

 B Πολύ καλός έλεγχος της θερμοκρασίας, κατάλληλα γα παρατεταμένη 
χρήση χάρη στις ίνες Dyneema®.

 B Διαπνέουσα επίστρωση PU για κορυφαία άνεση χρήσης.
 B Υψηλή αντοχή από την τριβή και μηχανική αντοχή.
 B Καλή εφαρμογή και ευελιξία.

0899 400 ... | ΛΕΥΚΟ - ΜΑΥΡΟ
7/761  8/762 9/763 10/764 11/765

ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΠΗΣ
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ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ 
W-100, ΕΠΙΠΕΔΟ B

 B Εξαιρετικά λεπτά και εύκαμπτα γάντια προστασίας από 
κοπή με κορυφαία άνεση χρήσης και εξαιρετική αίσθηση 
αφής.

 B Άριστη εφαρμογή και ευελιξία. Εφαρμόζει σαν δεύτερη 
επιδερμίδα.

 B Ειδικό ύφασμα με ίνες Dyneema® Diamond και 
διαπνέουσα επίστρωση PU για κορυφαία άνεση χρήσης.

 B Ιδανικό για παρατεταμένη χρήση.
 B Εναλλακτική επιλογή αντί του Ansell Hyflex 11-518 που 
αποτελεί σημείο αναφοράς.

0899 403 ... | ΛΕΥΚΟ
7/207 8/208 9/209 10/210 11/211 

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

3.Χ.4.2.B

4.3.4.3.B

4.X.4.2.B

EN 388:
2016

EN 388:
2016

EN 388:
2016

ΚΑΤ. ΙΙ

ΚΑΤ. ΙΙ

ΚΑΤ. ΙΙ

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ 
W-110, ΕΠΙΠΕΔΟ B

 B Πολύ άνετα γάντια προστασίας από κοπή, γενικής 
χρήσης, με ίνες Dyneema® και διαπνέουσα επίστρωση PU.

 B Πολύ καλός έλεγχος της θερμοκρασίας, κατάλληλα γα 
παρατεταμένη χρήση χάρη στις ίνες Dyneema®.

 B Διαπνέουσα επίστρωση PU για κορυφαία άνεση χρήσης.
 B Υψηλή αντοχή από την τριβή και μηχανική αντοχή.
 B Καλή εφαρμογή και ευελιξία.

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ 
W-120, ΕΠΙΠΕΔΟ B

 B Εύκαμπτα γάντια προστασίας από κοπή, γενικής χρήσης, 
για εργασίες που απαιτούν χαμηλό επίπεδο προστασίας 
από κοπή.

 B Εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής.
 B Ευκολία χρήσης χάρη στη διαπνέουσα επίστρωση PU.
 B Μεγάλη ευελιξία και καλή αίσθηση αφής.

0899 400  ... | ΓΚΡΙ
7/739 8/740 9/741 10/742 11/743 

0899 400  ... | ΓΚΡΙ
8/308 9/309 10/310 11/311 

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.
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ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ 
W-220, ΕΠΙΠΕΔΟ C

 B Ανθεκτικά γάντια προστασίας από κοπή με επίστρωση 
από αφρώδες νιτρίλιο, για εργασίες σε υγρά και λιπαρά 
περιβάλλοντα.

 B Επίστρωση από αφρώδες νιτρίλιο με εμποτισμό 3/4“.
 B Καλή αντοχή έναντι ελαίων, γράσων και υγρών.
 B Καλή αίσθηση αφής και διαπνοή.
 B Καλή μηχανική αντοχή στην τριβή και καλή προστασία 
από κοπή.

0899 403 ... | ΜΠΛΕ - ΜΑΥΡΟ
8/508 9/509 10/510 

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ 
W-130, ΕΠΙΠΕΔΟ B

 B Εύκαμπτα γάντια προστασίας από κοπή, γενικής χρήσης, 
για εργασίες που απαιτούν χαμηλό επίπεδο προστασίας 
από κοπή.

 B Εξαιρετική αφή χάρη στην ειδική επίστρωση από αφρώδες 
νιτρίλιο με βουρτσισμένη επιφάνεια.

 B Μεγάλη ευελιξία και καλή αίσθηση αφής.

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ 
W-210, ΕΠΙΠΕΔΟ C

 B Πολύ άνετα γάντια προστασίας από κοπή, γενικής 
χρήσης, συμβατά με οθόνες αφής, με πρόσθετη ενίσχυση 
στο άνοιγμα του αντίχειρα.

 B Ιδανικά για χρήση με χωρητικές οθόνες αφής.
 B Επίστρωση από αφρώδες νιτρίλιο με εξαιρετική ικανότητα 
διαπνοής.

 B Πρόσθετη ενίσχυση στο άνοιγμα του αντίχειρα → για 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

 B Άριστη εφαρμογή και εξαιρετική ευελιξία.
 B Κατάλληλα για εργασίες ακριβείας υπό ξηρές συνθήκες, 
στις οποίες απαιτείται υψηλό επίπεδο προστασίας από 
κοπή.

ΚΑΤ. ΙΙ

ΚΑΤ. ΙΙ

0899 403 ... | ΛΕΥΚΟ
8/408 9/409 10/410 

0899 403 ... | ΜΠΛΕ - ΜΑΥΡΟ
7/607  8/608 9/609 10/610 11/611

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

4.X.4.2.B

4.X.4.2.C

4.X.4.2.C

EN 388:
2016

EN 388:
2016

EN 388:
2016

ΚΑΤ. ΙΙ
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ W-290, 
ΕΠΙΠΕΔΟ C

 B Προστατευτικό χεριών με οπή για τον αντίχειρα και 
κούμπωμα με αυτοπρόσφυση, για την προστασία της 
παλάμης, του καρπού και του κάτω μέρους του χεριού 
από κινδύνους κοπής.

 B Άψογη εφαρμογή και κορυφαία ασφάλεια.
 B Οπή αντίχειρα στην παλάμη.
 B Κούμπωμα με αυτοπρόσφυση για τη ρύθμιση του πλάτους 
στο επάνω τμήμα χεριού.

 B Ευκολία χρήσης και υψηλό επίπεδο ευελιξίας.
 B Ιδανικό σε συνδυασμό με γάντια προστασίας από κοπή.
 B Μήκος: 45 cm.

0899 400 420 | KITPINO

0899 400 421 | ΓΚΡΙ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ W-280, 
ΕΠΙΠΕΔΟ C

 B Προστατεύει την παλάμη, τον καρπό και το κάτω μέρος 
του χεριού από τη θερμότητα και την κοπή.

 B Λεπτή ύφανση διπλής στρώσης, χωρίς ραφές, από 100% 
Kevlar®.

 B Ιδανικό σε συνδυασμό με ρουχισμό ή γάντια προστασίας 
από κοπή.

 B Το προστατευτικό χεριών εφαρμόζει άψογα επάνω από 
την παλάμη χάρη στο ενσωματωμένο άνοιγμα για τον 
αντίχειρα.

 B Μήκος: 35 cm.

ΚΑΤ. ΙΙ

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

ΚΑΤ. ΙΙ

1.3.4.3.C Χ.2.Χ.Χ.Χ.Χ

EN 388 EN 407

3.X.4.X.C

EN 388:
2016
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ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ 
W-400, ΕΠΙΠΕΔΟ Ε

 B Πολύ καλή προστασία από κοπή και κορυφαία αίσθηση 
αφής.

 B Διαπνέουσα επίστρωση PU για άνετη χρήση.
 B Ειδική σχεδίαση ινών για εξαιρετική αντοχή από την τριβή 
και την κοπή.

 B Εξαιρετική εφαρμογή και ευελιξία χάρη στη λεπτή ύφανση.

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ 
W-300, ΕΠΙΠΕΔΟ D

 B Ανθεκτικά γάντια προστασίας από κοπή με επίστρωση 
από αφρώδες νιτρίλιο.

 B Καλή αντοχή έναντι ελαίων και γράσων.
 B Εξαιρετική αφή σε ξηρά περιβάλλοντα εργασίας.
 B Πρόσθετη ενίσχυση στο άνοιγμα του αντίχειρα για 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

 B Ειδική σχεδίαση ινών για εξαιρετικές ιδιότητες προστασίας 
από την τριβή και την κοπή.

ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ W-310, 
ΕΠΙΠΕΔΟ D

 B Πολύ ανθεκτικά, αδιάβροχα γάντια προστασίας που 
συνδυάζουν άριστη χημική προστασία και προστασία 
από κοπή.

 B Ανθεκτικό στην κοπή βασικό ύφασμα από υψηλής 
ποιότητας προστατευτικές ίνες.

 B Αδιάβροχη επίστρωση από νιτρίλιο για υψηλή αντοχή 
από γράσα, έλαια και χημικές ουσίες.

 B Καλή αίσθηση αφής κατά την εργασία σε υγρά και λιπαρά 
περιβάλλοντα.

 B Πρόσθετη αντιολισθητική επίστρωση με βουρτσισμένη 
επιφάνεια στην παλάμη.

ΚΑΤ. ΙΙ

0899 403  ... | ΓΚΡΙ - ΜΑΥΡΟ

8/708 9/709 10/710

0899 403  ... | ΠΡΑΣΙΝΟ

8/718 9/719 10/720

0899 403  ... | 

7/807 8/808 9/809 10/810

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

ΚΑΤ. ΙΙ

ΚΑΤ. ΙΙ

4.Χ.4.2.D

4.3.4.3.D

3.X.2.1.E

JKL

EN 388:
2016

EN 388:
2016

EN 388:
2016

EN ISO
374-5:
2016

EN ISO
374-1:2016

TypeB

Χ.1.Χ.Χ.Χ

Χ.1.Χ.Χ.Χ.X

EN 407:
2004

EN 407:
2004
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ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ 
W-410, ΕΠΙΠΕΔΟ Ε

 B Πολύ ανθεκτικά γάντια προστασίας από κοπή με 
εξαιρετικά ανθεκτική στην τριβή επίστρωση από φυσικό 
λάτεξ και πρόσθετη ενίσχυση στο άνοιγμα του αντίχειρα.

 B Εξαιρετική αντοχή στην κοπή και την τριβή, ειδικά υπό 
μηχανική πίεση.

 B Καλή αντοχή στη διάτρηση από μεταλλικά ρινίσματα και 
καλή εφαρμογή.

 B Πρόσθετη ενίσχυση στο άνοιγμα του αντίχειρα → 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

 B Καλή πρόσφυση.
 B Ειδικό προφίλ επιφάνειας.

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ 
W-500, ΕΠΙΠΕΔΟ F

 B Εξαιρετικά ανθεκτικά γάντια προστασίας από κοπή με 
κορυφαία αντοχή στην τριβή και την κοπή.

 B Εξαιρετική μηχανική αντοχή έναντι της τριβής και της 
κοπής.

 B Επίστρωση από αφρώδες νιτρίλιο για αποτελεσματική αφή 
και καλή αντοχή έναντι ελαίων και γράσων.

 B Πρόσθετη ενίσχυση στο άνοιγμα του αντίχειρα για 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

 B Καλή αντοχή στη διάτρηση από μεταλλικά ρινίσματα.
 B Καλή εφαρμογή.

0899 403  ... | 

8/818 9/819 10/820  11/821  

0899 403  ... | 

8/908 9/909 10/910

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

ΚΑΤ. ΙΙ

3.Χ.4.3.E

EN 388:
2016

ΚΑΤ. ΙΙ

4.Χ.4.4.F

EN 388:
2016
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ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ W-100 
Στιβαρά γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης για γενική χρήση, 
κατασκευασμένα από μη αποψιλωμένο δέρμα αγελάδας (full-grain).

 B  Μη αποψιλωμένο δέρμα αγελάδας (full-grain) στην παλάμη.
 B  Δέρμα αγελάδας (split) στο επάνω μέρος και τη μανσέτα.
 B Εξαιρετικά στιβαρό και ανθεκτικό.
 B Απωθεί τα λάδια, τα γράσα και το νερό.
 B Συνολικό μήκος: 35 cm.

Πεδία εφαρμογών
 Για γενική χρήση σε ηλεκτροσυγκολλήσεις, ξεχόνδρισμα και γενικές 
εργασίες.

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ W-130 
Υψηλής ποιότητας γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης, με εσωτερική 
επένδυση.

 B  Υψηλής ποιότητας μη αποψιλωμένο δέρμα αγελάδας (full-grain) 
0,7 – 0,9 mm.

 B  Εξαιρετική αίσθηση αφής στις άκρες των δαχτύλων.
 B  Μανσέτες κατασκευασμένες εξ‘ ολοκλήρου από δέρμα 
αγελάδας (split).

 B  Θερμομονωτική εσωτερική επένδυση molton στις μανσέτες.
 B Απωθεί τα λάδια, τα γράσα και το νερό.
 B Μεγάλη διάρκεια ζωής.
 B Συνολικό μήκος: 35 cm.

Πεδία εφαρμογών
•  Κατάλληλα για εργασίες ακριβείας με καλή αίσθηση αφής στις 

άκρες των δακτύλων, για ηλεκτροσυγκολλήσεις με χαμηλή τάση.
•  Κατάλληλα για συγκολλήσεις TIG και υπό προϋποθέσεις, για 

συγκολλήσεις MIG και MAG.
•  Επίσης κατάλληλα για χρήση στον βιομηχανικό κλάδο βαφών 

με σπρέι.

5350 050 010  

5350 050 310/311   | Μέγ. 10-11

MMA/MIG-MAG/TIG

TIG/MIG-MAG

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

ΚΑΤ. ΙΙ ΚΑΤ. ΙΙ

2.1.3.2.X 2.1.1.1.X

EN 388:
2016

EN 388:
2016

4.1.3.X.4.X 4.1.2.X.4.X

EN 12477 Type A
EN 407:2004

EN 12477 Type A
EN 407:2004
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ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ W-110 
Υψηλής ποιότητας γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης με εσωτερική 
επένδυση για όλες τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης σε ακραίες 
θερμοκρασίες.

 B  Μη αποψιλωμένο δέρμα αγελάδας (full-grain) στις παλάμες.
 B  Δέρμα αγελάδας (split) στο επάνω μέρος και τη μανσέτα.
 B  Πλήρως επενδεδυμένα εσωτερικά, συμπερ. οι μανσέτες.
 B  Θερμομονωτική εσωτερική επένδυση molton.
 B  Η δερμάτινη επιφάνεια προστατεύει από σταγονίδια και σπινθήρες 
συγκόλλησης.

 B Απωθεί τα λάδια, τα γράσα και το νερό.
 B Μεγάλη διάρκεια ζωής.
 B Συνολικό μήκος: 35 cm.

Πεδία εφαρμογών
 •  Κατάλληλα για εργασίες ακριβείας με καλή αίσθηση αφής στις 

άκρες των δακτύλων, για ηλεκτροσυγκολλήσεις με χαμηλή τάση
 •  Επίσης κατάλληλα για χρήση στον βιομηχανικό κλάδο βαφών με 

σπρέι.
•  Για γενική χρήση σε ηλεκτροσυγκολλήσεις, ξεχονδρίσματα και 

γενικές εργασίες.

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
W-120 
Κλασικά γάντια, κατασκευασμένα εξ‘ ολοκλήρου από δέρμα 
αγελάδας (split).

 B Επιφάνεια με ανοικτούς πόρους.
 B Χωρίς εσωτερική επένδυση.
 B Συνολικό μήκος: 35 cm.

Πεδία εφαρμογών
 Για ελαφριές ηλεκτροσυγκολλήσεις, κοπές, λειάνσεις, ξεχονδρί-
σματα και άλλες σκληρές εργασίες.

5350 050 110/111   | Μέγ. 10-11

5350 050 210   

PREMIUMBASIC

MMA/TIG

MMA/MIG-MAG

ΚΑΤ. ΙΙ ΚΑΤ. ΙΙ

3.1.3.2.X 2.1.3.2.X

EN 388:
2016

EN 388:
2016

4.1.3.X.4.X 4.1.3.X.4.X

EN 12477 Type A
EN 407:2004

EN 12477 Type A
EN 407:2004
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• Δεν περιέχουν πούδρα (ταλκ).
• Μπορούν να φορεθούν και από τις δύο πλευρές.
• Μπορούν να φορεθούν και στα δύο χέρια (αμφιδέξια).
• Σε πρακτική συσκευασία διανομής.

Πεδία χρήσης
Εργασίες μικροσυναρμολογήσεων και ελέγχων, χρωματισμών, βαφών 
και στιλβώσεων, ταξινόμηση μικροϋλικών, καθαρισμού μηχανημάτων και 
συντήρηση, εργασίες εργαστηρίου και επεξεργασία τροφίμων.

ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης από βινύλιο.

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης από νιτρίλιο,
ασφαλή για τον τομέα τροφίμων. 

Πρότυπα EN/ 
Τιμές απόδοσης
EN 420+ EN 374 / Κατ. III

• 97% ακρύλιο-νιτρίλιο-βουταδιένιο.
•  Καλή χημική αντοχή σε πολλές χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται 

συνήθως στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία.
• Δεν περιέχουν λάτεξ που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες.
• Διαδικασία παραγωγής χωρίς τη χρήση σιλικόνης.
• Δεν περιέχουν πούδρα (ταλκ).
• Μπορούν να φορεθούν και από τις δύο πλευρές.
• Μπορούν να φορεθούν και στα δύο χέρια (αμφιδέξια).
• Σε πρακτική συσκευασία διανομής.
•  Πάχος υλικού: Δάκτυλα: 0,11 / Παλάμη: 0,07 mm 

 Μέτωπο: 0,01 - 0,02 mm. Συνολικό μήκος: 240 mm.

Πεδία χρήσης
Για χρήση με χρώματα, βερνίκια, καθαριστικά και στιλβωτικά μέσα, συν-
θετικές ρητίνες και κόλλες και ζιζανιοκτόνα. Για τη χρήση σε εργαστήρια 
ερευνών και αναλύσεων, σε ζωντανά ή/και νεκρά ζώα, στην επεξεργασία 
και παραγωγή τροφίμων, στη φαρμακοβιομηχανία και την παρασκευή 
καλλυντικών, στη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία ηλεκτρικού εξο-
πλισμού.

0899 470 ...  |  ΜΠΛΕ
M/01 L/02      XL/03

0899 460 ...  |  ΜΠΛΕ
M/02 L/03      XL/04

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πρότυπα EN/

ΚΑΤ. I

ΚΑΤ. III

EN 420

JKL

EN ISO
374-1:2016

TypeB

EN 420
EN 374
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ΓΑΝΤΙA ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Προστασία κατά την εργασία με γάντια νιτριλίου  
μίας χρήσης.  Η υφή διαμαντιού παρέχει καλύτερη αίσθηση 
αφής από οποιοδήποτε άλλο γάντι μίας χρήσης.
•  Ελεγμένα και πιστοποιημένα ως ασφαλή σε εφαρμογές τροφίμων  

(FDA 21 CFR177: 2600).
•  Ιδιαίτερα ανθεκτικά σε έλαια υδρογονανθράκων, γράσα και διαλύτες.
•  Δεν περιέχει πρωτεΐνες λάτεξ που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες.
•  Διαδικασία παραγωγής χωρίς τη χρήση σιλικόνης.
• Δεν περιέχουν πούδρα (ταλκ).
•  Πορτοκαλί χρώμα, ορατό από μεγάλη απόσταση.
• Μπορούν να φορεθούν και στα δύο χέρια (αμφιδέξια).
• Σε πρακτική συσκευασία διανομής.
•  Πάχος υλικού: Δάχτυλα: 0,18 mm (λείο) 0,27 mm (με υφή) ± 0.01 mm. 

Παλάμη: 0,23 mm (με υφή) ± 0.01 mm. Μανσέτα: 0,11 mm (λείο) ± 0.01 
mm.Συνολικό μήκος: 240 mm.

Πεδία χρήσης
Χημική βιομηχανία, βιομηχανία τροφίμων, ηλεκτρονικά συστήματα 
και υπολογιστές, εργαστήρια και έρευνα, καθαρισμός και συντήρηση, 
γεωργικές εφαρμογές, αυτοκινητοβιομηχανία, προστασία προϊόντων και 
εκτυπώσεις.

Πρότυπα EN/ 
Τιμές απόδοσης
EN 420+ EN 374 / Κατ. III

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ «BLACK»
Προστασία στην εργασία με aδιάβροχα γάντια μίας χρή-
σης από νιτρίλιο. 

• Κατάλληλα για την εργασία σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων.
• Διαδικασία παραγωγής χωρίς τη χρήση σιλικόνης.
• Δεν περιέχουν λάτεξ που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες.
• Δεν περιέχουν πούδρα (ταλκ).
• Μπορούν να φορεθούν και από τις δύο πλευρές.
• Μπορούν να φορεθούν και στα δύο χέρια (αμφιδέξια).
• Σε πρακτική συσκευασία διανομής.
•  Πάχος υλικού: Δάκτυλα: 0,11 - 0,16 mm. Παλάμη: 0,09 - 0,12 mm.  

Μέτωπο: 0,06 - 0,09 mm. Συνολικό μήκος: 240 mm

Πεδία χρήσης
Αυτοκινητοβιομηχανία, εργασίες εργαστηρίου, επεξεργασία τροφίμων, 
φαρμακοβιομηχανία, χημική βιομηχανία και ηλεκτροτεχνία, εργασίες 
χρωματισμών, βαφές και στιλβώσεις, εργασίες καθαρισμού και συντήρη-
σης.

Πρότυπα EN/ 
Τιμές απόδοσης
EN 420+ EN 374 / Κατ. III

0899 470 ...  |  ΜΠΛΕ
L/122 XL/123      XXL/124

0899 470 ...  |  MAYPO
M/370 L/371 XL/372

ΚΑΤ. III ΚΑΤ. III

EN ISO
374-1:2016

TypeB

EN ISO
374-1:2016

TypeB

EN 420
EN 374

EN 420
EN 374
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0899 435 ...  |  ΠΡΑΣΙΝΟ 

7/07 8/08 9/09 10/10

ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
 B 100% στεγανά στα υγρά.
 B  Ασφάλεια αφής χάρη στο ρομβοειδές προφίλ.
 B  Προστασία από τα χημικά και τα υγρά, από διάφορα 
αλκαλικά διαλύματα, οξέα, λίπη, λάδια και διαλύτες.

 B  Διαδικασία παραγωγής χωρίς τη χρήση σιλικόνης.
 B  Κατάλληλα για την εργασία σε χώρους επεξεργασίας 
τροφίμων.

 B Πάχος υλικού: 0,38 mm ±0,03 mm.
 B  Συνολικό μήκος: 33 cm.

Πεδία χρήσης
Ιδανικά για εργασίες βαφής, επεξεργασία επιφανειών, 
αποσκωρίωση, ψυκτικά και λιπαντικά μέσα, συντήρηση 
οχημάτων και μηχανημάτων, βιομηχανία τροφίμων, 
λουτρά γαλβανισμού, καθαρισμός, χειρισμός φυτοφαρ-
μάκων.

ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΝΙΛΙΟΥ
Πλήρως εμβαπτισμένο γάντι προστασίας
από την υγρασία και τα χημικά, με επίστρωση βινυλίου 
επάνω σε βαμβακερή επένδυση Jersey.

 B Πολύ καλή αφή στο στεγνό και το βρεγμένο χάρη 
στη μικροσκοπική ανάγλυφη επιφάνεια.

 B 100% στεγανό στα υγρά.

 B Θερμομονωτική επένδυση Jersey.

 B Προστασία από τα χημικά και την υγρασία.

 B Αντιβακτηριδιακό.

 B Συνολικό μήκος: 35 cm.

Πεδία χρήσης
Για μέτριες μηχανικές καταπονήσεις σε υγρές εφαρμο-
γές, προστασία από τα χημικά, μεταφορά επικίνδυνων 
υλικών, οδηγών βυτιοφόρων, χειρισμού των χημικών και 
υγρών, εργασίες καθαρισμού, γεωργία, απόρριψη, αλι-
εία και επεξεργασία αλιεύματος, εργασίες σε ψύχος.

0899 430  |  ΜΑΥΡΟ

EN 420 

4.1.2.1 A J K

ΚΑΤ. ΙΙΙ

ΚΑΤ. ΙΙΙ

A J K

EN 420 

ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ
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0899 400 ...  |  ΚΟΚΚΙΝΟ 
9/929 10/930 11/931 

ΓΑΝΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 
1000V LATEX 
Για τάσεις εργασίας έως 1.000 V/AC.

 B Υλικό: φυσικό λάτεξ.
 B Μήκος: 410 mm.
 B Καλή ευελιξία.
 B Καλή αίσθηση αφής.
 B Ελεγμένο ως προς το ηλεκτρικό τόξο παρεμβολών 
κατά EN 61482-1-2.

 B Παραδίδεται σε σακούλα φύλαξης PE, ανθεκτική 
στην ακτινοβολία UV.

Πρότυπα EN
EN 60903:2003 EN 61482-1-2

Πεδία χρήσης
Εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής 
υπό ηλεκτρική τάση, επιχειρήσεις ηλεκτροδότησης 
και εγκαταστάσεων, ηλεκτρολογεία, συντηρήσεις 
και επισκευές σε ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, 
πυροσβεστική και σωστικά συνεργεία.

Πάχος στρώματος 
σύμφωνα με το πρότυπο

max. 1 + 0.6mm

Κλάση
Κατηγορία 

0
RC
R: Αντοχή στα οξέα, έλαια το όζον
C: Αντοχή στο ψύχος

ΕΝ 61482-1-2 Επίπεδο 1: 4kA / 0,5 s / 300 mm
Επίπεδο 2: 7kA / 0,5 s / 300 mm

Τάση ελέγχου
Μεγ. τάση κατανάλωσης
Εναλλασσόμενη τάση
Συνεχής τάση

5.000V/AC/10.000V/DC

1.000 V
1.500 V

ΚΑΤ. ΙΙΙ

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

NR: Η σήμανση ”NR”σημαίνει ότι η μάσκα μισού προσώπου με 
φίλτρο σωματιδίων επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για το 
πολύ μία βάρδια εργασίας (8 ώρες).

Επισημάνσεις:
D: Έκδοση που έχει υποβληθεί επιτυχώς στη δοκιμή σε σκόνες δολομί-
τη έναντι έμφραξης. Διακρίνεται για την ιδιαίτερα υψηλή συγκράτηση 
σκόνης με μικρή αύξηση της αντίστασης κατά την αναπνοή.

Το σύστημα χρωματικής ταξινόμησης διευκολύνει την επιλογή της σωστής προστασίας αναπνοής και εξασφαλίζει 
τη χρήση φίλτρου της απαιτούμενης κατηγορίας. Θα αναγνωρίσετε το σύστημα χρωματικής ταξινόμησης από το 
χρώμα των λουριών κεφαλής.

Προστατεύουν από μη τοξικά 
σωματίδια και σωματίδια 
που δεν προκαλούν ινώσεις, 
σκόνες και αεροζόλ.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως 
και για το 4πλάσιο της οριακής 
τιμής.

Προστατεύουν από βλαβερά 
για την υγεία σωματίδια και 
σωματίδια χαμηλής τοξικότη-
τας, σκόνες, στερεά και υγρά αερο-
ζόλ, νέφη και καπνούς. Μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν έως και για το 
10πλάσιο της οριακής τιμής.

Προστατεύουν από βλαβερές/
τοξικές σκόνες, νέφη, καπνούς, 
στερεά και υγρά αεροζόλ, καθώς και 
από καρκινογόνες ουσίες, ραδιενερ-
γές ουσίες, ένζυμα και μικροοργα-
νισμούς (ιούς, βακτήρια, μύκητες). 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως 
και για το 30πλάσιο της οριακής 
τιμής.

FFP1 NR D FFP2 NR D FFP3 NR D
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Εργασία Βλαβερές ουσίες Κατηγορία φίλτρου
FFP1 FFP2 FFP3

Επεξεργασία ξύλου
Λείανση και κοπή μαλακής ξυλείας Λεπτά σωματίδια, σκόνη ξύλου X
Λείανση και κοπή σκληρής ξυλείας (π.χ. οξιά, δρυς) και τροπικής ξυλείας Λεπτά σωματίδια, σκόνη ξύλου X
Υδατοδιαλυτά βερνίκια ξύλου που περιέχουν χαλκό/χρώμιο/αρσενικό Λεπτό νέφος χρώματος X
Τρίψιμο/βούρτσισμα χρώματος Λεπτά σωματίδια χρώματος X
Τρίψιμο/βούρτσισμα χρώματος (βαφές που περιέχουν χρώμιο) Λεπτά σωματίδια χρώματος X
Επαγγέλματα οικοδομής και συναφή επαγγέλματα
Επεξεργασία σκυροδέματος Λεπτά σωματίδια, σκόνες τσιμέντου X
Κοπή και διάτρηση τοιχοποιίας, σκυροδέματος, πέτρας Σκόνες σκυροδέματος X
Εργασίες κατεδάφισης Σκόνες X
Σοβατίσματα Λεπτές σκόνες επιχρισμάτων X
Μόνωση στεγών, επεξεργασία υαλονημάτων και ορυκτών ινών Σκόνες και ίνες X
Κάλυψη στεγών, τοποθέτηση πλακιδίων Σκόνες κεραμιδιών και κεραμικών πλακιδίων X
Αμίαντος: περιορισμένης έκτασης εργασίες Ίνες X
Λείανση υλικών στοκαρίσματος/κάλυψης Σκόνες X
Ορυχεία Σκόνες X
Εργασίες συγκόλλησης
Δομικός χάλυβας/ψευδάργυρος Καπνός μετάλλου και ψευδαργύρου X
Αλουμίνιο Καπνός οξειδίων αλουμινίου X
Ανοξείδωτος χάλυβας Καπνός οξειδίων μετάλλου X
Συγκόλληση με ηλεκτρικό τόξο Καπνός X
Συγκόλληση με δέσμη laser Καπνός X
Σκληρή συγκόλληση Καπνός X
Μεταλλουργία
Διάτρηση/κοπή Σκόνη μετάλλων X
Λείανση Σκόνη μετάλλων X
Απόρριψη/εργασίες καθαρισμού
Αποκομιδή απορριμμάτων Σκόνες, μύκητες, σπόροι X
Ταξινόμηση απορριμμάτων Βακτήρια, μύκητες, σπόροι X
Απόρριψη ιατρικών αποβλήτων Βακτήρια, ιοί X
Σάρωση δαπέδων Σκόνη (μη τοξική) X
Ραδιενεργές σκόνες Σκόνες X
Γεωργία
Επιδημίες ζώων/θανάτωση και καταστροφή νοσούντων ζώων Βακτήρια, ιοί X
Χειρισμός σπόρων μούχλας Σπόροι X
Εργασίες σε περιβάλλον βεβαρημένο με σκόνη: άχυρο, σιτηρά/εκκκένωση σιλό Σκόνες X
Ιατρική/φροντίδα/υγεία
Αλλεργίες, γύρη, σκόνη αλεύρων, οικιακή σκόνη, τρίχες ζώων Σκόνες, σωματίδια, σπόροι X
Προστασία από βακτήρια και ιούς, προστασία από μολύνσεις, λεγιονέλα Βακτήρια, ιοί X
Νοσοκομεία, υπηρεσίες άμεσης ιατρικής βοήθειας, σωστικά συνεργεία Βακτήρια, ιοί X

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Οι αναφερόμενες κατηγορίες φίλτρων περιγράφουν τις ελάχιστες προδιαγραφές και είναι ενδεικτικές. Ο χρήστης έχει την 
ευθύνη να ελέγχει πριν από τη χρήση εάν η μάσκα προστασίας πληροί τις προδιαγραφές όσον αφορά το επικίνδυνο υλικό 
και τη συγκέντρωσή του.
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ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ FFP1 NR D
Μάσκα 1 χρήσης για στερεούς και υγρούς αέριους ρύπους.

 B Διπλός, περαστός και ρυθμιζόμενος ελαστικός ιμάντας συγκράτησης για ιδανική 
εφαρμογή και σταθερότητα κατά τη χρήση.

 B Επίπεδο χείλος επαφής (πατούρα) με το πρόσωπο, για άνετη και αεροστεγή εφαρμογή.
 B Μεταλλική εύκαμπτη λάμα προσαρμογής στo περίγραμμα της μύτης.
 B Ειδική ελαστική φλάντζα για καλύτερη στεγανότητα.

Πρότυπο EN 149:2001

0899 110 400 | FFP1 NR D / Χωρίς βαλβίδα

0899 110 520 | FFP1 NR D / Χωρίς βαλβίδα

0899 110 501 | FFP1 NR D / ΜΕ βαλβίδα

FFP1 NR D

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ FM 3000 FFP1 NR D 
Πρακτική σχεδίαση για επίπεδη αναδίπλωση. 

 B Μεμονωμένη συσκευασία για φύλαξη σε συνθήκες υγιεινής.
 B Τέλεια προστασία με μεγάλη άνεση χρήσης χάρη στα ειδικά, μαλακά υλικά φίλτρου.
 B Μικρές αντιστάσεις αναπνοής.
 B Τέλεια, σφικτή εφαρμογή.
 B Στήριγμα μύτης για καλύτερη σταθεροποίηση.
 B Μισό χείλος στεγανοποίησης στην περιοχή της μύτης.
 B Βαμβακερό λουρί κεφαλιού.
 B Δυνατότητα συνδυασμού με γυαλιά Würth για άριστη προστασία.

Πεδία χρήσης
Προστατεύει από μη τοξικά σωματίδια και σωματίδια που δεν προκαλούν ινώσεις, σκόνες και 
αεροζόλ με συγκέντρωση έως 4 φορές μεγαλύτερη από την οριακή τιμή, π.χ. σε εργασίες με 
σκόνες τσιμέντου, σκόνες αλεύρων, εργασίες αποξήλωσης τοιχοποιίας, πέτρας και τσιμέντου.

Πρότυπο EN 149:2001+A1:2009
 

ΜΑΣΚΑ CM 3000 V FFP1 NR D ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ
Τέλεια προστασία με μεγάλη άνεση χρήσης χάρη στα ειδικά, μαλακά υλικά φίλτρου.

 B Η βαλβίδα εκπνοής φροντίζει για ευχάριστο κλίμα εντός της μάσκας.
 B Μικρές αντιστάσεις αναπνοής.
 B Τέλεια, σφικτή εφαρμογή.
 B Προδιαμορφωμένη σχεδίαση.
 B Στήριγμα μύτης για καλύτερη σταθεροποίηση.
 B Μισό χείλος στεγανοποίησης στην περιοχή της μύτης.
 B Βαμβακερό λουρί κεφαλιού.
 B Δυνατότητα συνδυασμού με γυαλιά Würth για άριστη προστασία.

Πεδία χρήσης
Προστατεύει από μη τοξικά σωματίδια και σωματίδια που δεν προκαλούν ινώσεις, σκόνες και 
αεροζόλ με συγκέντρωση έως και 4 φορές μεγαλύτερη από την οριακή τιμή, π.χ. σε εργασίες με 
σκόνες τσιμέντου, σκόνες αλεύρων, εργασίες αποξήλωσης τοιχοποιίας, πέτρας και τσιμέντου.

Πρότυπο EN 149:2001+A1:2009
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FFP1 NR D

0899 110 201  |  FFP1 NR D / ΜΕ βαλβίδα

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP1 NR D
ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ
Προστατεύει από τη σκόνη καθώς και τα υγρά και στερεά σωματίδια. Το ειδικό υλικό του 
φίλτρου συνδυάζει την άνεση χρήσης με την υψηλή απόδοση φιλτραρίσματος και τη χαμηλή 
αντίσταση κατά την αναπνοή.

Πρότυπο EN 149:2001+A1:2009

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ FM 3000 V FFP1 NR D 
ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ
Πρακτική σχεδίαση για επίπεδη αναδίπλωση. 

 B Μεμονωμένη συσκευασία για φύλαξη σε συνθήκες υγιεινής.
 B Η βαλβίδα εκπνοής φροντίζει για ευχάριστο κλίμα εντός της μάσκας.
 B Τέλεια προστασία με μεγάλη άνεση χρήσης χάρη στα ειδικά, μαλακά υλικά φίλτρου.
 B Μικρές αντιστάσεις αναπνοής.
 B Τέλεια, σφικτή εφαρμογή.
 B Στήριγμα μύτης για καλύτερη σταθεροποίηση.
 B Μισό χείλος στεγανοποίησης στην περιοχή της μύτης.
 B Βαμβακερό λουρί κεφαλιού.
 B Δυνατότητα συνδυασμού με γυαλιά Würth για άριστη προστασία.

Πεδία χρήσης
Προστατεύει από μη τοξικά σωματίδια και σωματίδια που δεν προκαλούν ινώσεις, σκόνες και 
αεροζόλ με συγκέντρωση έως 4 φορές μεγαλύτερη από την οριακή τιμή, π.χ. σε εργασίες με 
σκόνες τσιμέντου, σκόνες αλεύρων, εργασίες αποξήλωσης τοιχοποιίας, πέτρας και τσιμέντου.

Πρότυπο EN 149:2001+A1:2009
 
0899 110 521  |  FFP1 NR D / ΜΕ βαλβίδα
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FFP2

ΜΑΣΚΑ ΛΕΠΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ FFP2 V NR ME ΒΑΛΒΙΔΑ
Εγκεκριμένη για χρήση έναντι στερεών και υγρών σωματιδίων και αεροζόλ. Κατάλληλη για την 
προστασία από βλαβερές ουσίες χαμηλής έως μέτριας τοξικότητας σε συγκεντρώσεις έως και 
δεκαπλάσιες της τιμής AGW (οριακή τιμή χώρου εργασίας). 

 B Εύκαμπτο στήριγμα μύτης από αλουμίνιο για εύκολη προσαρμογή στο πρόσωπο και 
ασφαλής στεγανοποίηση στην περιοχή της μύτης.

 B Μαλακή εσωτερική επένδυση για άνεση στη χρήση. 
 B Μέσο φιλτραρίσματος πολλαπλών στρώσεων με καλή απόδοση φιλτραρίσματος και χαμηλή 
αντίσταση αναπνοής.

 B Βαλβίδα άνετης εκπνοής που μειώνει την αντίσταση στην εκπνοή και καλύτερη απαγωγή της 
υγρασίας και της θερμότητας.

 B Ελαστικός ιμάντας κεφαλιού με αντοχή στη ρήξη. Κατάλληλη για διάφορα μεγέθη κεφαλιών.

Πρότυπο EN 149:2001+A1:2009

0899 121 100  |  FFP2 V / ΜΕ βαλβίδα

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ
Η αναδιπλόυμενη μάσκα FM1000 προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τη σκόνη, 
καθώς και τα υγρά και στερεά σωματίδια.

 B Εύκαμπτο στήριγμα μύτης από αλουμίνιο με εύκολη προσαρμογή στο πρόσωπο. Ασφαλής 
στεγανοποίηση στην περιοχή της μύτης.

 B Μαλακή εσωτερική επένδυση φιλική προς την επιδερμίδα για άνεση στη χρήση. Το υδρόφοβο 
υλικό κρατά μακριά την υγρασία.

 B Βαλβίδα άνετης εκπνοής που μειώνει την αντίσταση στην εκπνοή και καλύτερη απαγωγή της 
υγρασίας και της θερμότητας.

 B Μέσο φιλτραρίσματος πολλαπλών στρώσεων με καλή απόδοση φιλτραρίσματος και χαμηλή 
αντίσταση αναπνοής.

 B Ελαστικός ιμάντας κεφαλιού με αντοχή στη ρήξη. Κατάλληλη για διάφορα μεγέθη κεφαλιών.

Πρότυπο EN 149:2001+A1:2009

0899 110 203  |  FFP2 / ΜΕ βαλβίδα

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ FM 3000 V FFP2 NR D 
ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ
Πρακτική σχεδίαση για επίπεδη αναδίπλωση. Μεμονωμένη συσκευασία για φύλαξη σε συνθήκες υγιεινής.

 B Η βαλβίδα εκπνοής φροντίζει για ευχάριστο κλίμα εντός της μάσκας.
 B Τέλεια προστασία με μεγάλη άνεση χρήσης χάρη στα ειδικά, μαλακά υλικά φίλτρου.
 B Μικρές αντιστάσεις αναπνοής.
 B Τέλεια, σφικτή εφαρμογή.
 B Στήριγμα μύτης για καλύτερη σταθεροποίηση.
 B Μισό χείλος στεγανοποίησης στην περιοχή της μύτης.
 B Βαμβακερό λουρί κεφαλιού.
 B Δυνατότητα συνδυασμού με γυαλιά Würth για άριστη προστασία.

Πεδία χρήσης
Προστατεύει από βλαβερά για την υγεία σωματίδια ή σωματίδια χαμηλής τοξικότητας, σκόνες, 
στερεά και υγρά αεροζόλ, νέφη και καπνούς με συγκέντρωση έως και 10 φορές μεγαλύτερη από την 
οριακή τιμή, π.χ. στη λείανση, κοπή και επεξεργασία μαλακής ξυλείας, στην επεξεργασία υαλονη-
μάτων και ορυκτών ινών, σε βιομηχανικές και γεωργικές εργασίες με υψηλό φορτίο σκόνης.

Πρότυπο EN 149:2001+A1:2009

0899 110 523  |  FFP2 NR D / ΜΕ βαλβίδα
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FFP2

ΜΑΣΚΑ ΛΕΠΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ FFP2 V CARBON NR 
ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ
Εγκεκριμένη για χρήση έναντι στερεών και υγρών σωματιδίων και αεροζόλ. Κατάλληλη για την προ-
στασία από βλαβερές ουσίες χαμηλής έως μέτριας τοξικότητας σε συγκεντρώσεις έως και δεκαπλά-
σιες της τιμής AGW (οριακή τιμή χώρου εργασίας). 

 B Εξωτερική δομή πλέγματος.
 B Εύκαμπτο στήριγμα μύτης από αλουμίνιο με εύκολη προσαρμογή στο πρόσωπο. Ασφαλής 
στεγανοποίηση στην περιοχή της μύτης.

 B Μαλακή εσωτερική επένδυση για άνεση χρήσης.
 B Μέσο φιλτραρίσματος πολλαπλών στρώσεων με καλή απόδοση φιλτραρίσματος και χαμηλή 
αντίσταση αναπνοής.

 B Βαλβίδα άνετης εκπνοής που μειώνει την αντίσταση στην εκπνοή και καλύτερη απαγωγή της 
υγρασίας και της θερμότητας.

 B Ελαστικός ιμάντας κεφαλιού με αντοχή στη ρήξη. Κατάλληλη για διάφορα μεγέθη κεφαλιών.
 B Με επίστρωση από ενεργό άνθρακα έναντι των οσμών.

Πεδία χρήσης
Συγκολλήσεις, ταξινόμηση και αποκομιδή απορριμμάτων, γεωργικές και άλλες εργασίες με δυσάρε-
στες οσμές.

Πρότυπο EN 149:2001+A1:2009

ΜΑΣΚΑ CM 3000 CARBON V FFP2 NR D ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ
Με ενεργό άνθρακα έναντι των δυσάρεστων οσμών και για εργασίες συγκόλλησης με τιμές κάτω από 
τα όρια της τιμής AGW (οριακή τιμή χώρου εργασίας).

 B Η βαλβίδα εκπνοής φροντίζει για ευχάριστο κλίμα εντός της μάσκας.
 B Τέλεια προστασία με μεγάλη άνεση χρήσης χάρη στα ειδικά, μαλακά υλικά φίλτρου.
 B Μικρές αντιστάσεις αναπνοής.
 B Τέλεια, σφικτή εφαρμογή χάρη στην προδιαμορφωμένη σχεδίαση, στο στήριγμα μύτης για 
καλύτερη σταθεροποίηση και στο μισό χείλος στεγανοποίησης στην περιοχή της μύτης.

 B Βαμβακερό περιμετρικό λουρί κεφαλιού.
 B Δυνατότητα συνδυασμού με γυαλιά προστασίας Würth για άριστη προστασία.

Πεδία χρήσης
Προστατεύει από βλαβερά για την υγεία σωματίδια ή σωματίδια χαμηλής τοξικότητας, σκόνες, 
στερεά και υγρά αεροζόλ, νέφη και καπνούς με συγκέντρωση έως και 10 φορές μεγαλύτερη από 
την οριακή τιμή, π.χ. στη λείανση, κοπή και επεξεργασία μαλακής ξυλείας, στην επεξεργασία υαλο-
νημάτων και ορυκτών ινών, σε βιομηχανικές και γεωργικές εργασίες με υψηλό φορτίο σκόνης, στην 
αποκομιδή και διαλογή απορριμμάτων και στις εργασίες συγκόλλησης.

Πρότυπο EN 149:2001+A1:2009

0899 110 504  |  FFP2 NR D / ΜΕ βαλβίδα

0899 121 104  | FFP2 V CARBON (ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ) / ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ
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FFP3

0899 110 525  |  FFP3 NR D / ΜΕ βαλβίδα

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ 
FM 3000 V FFP3 NR D 
ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ
Πρακτική σχεδίαση για επίπεδη αναδίπλωση.

 B Μεμονωμένη συσκευασία για φύλαξη σε συνθήκες υγιεινής.
 B Η βαλβίδα εκπνοής φροντίζει για ευχάριστο κλίμα εντός της 
μάσκας.

 B Τέλεια προστασία με μεγάλη άνεση χρήσης χάρη στα ειδικά, μαλα-
κά υλικά φίλτρου.

 B Μικρές αντιστάσεις αναπνοής.
 B Τέλεια, σφικτή εφαρμογή χάρη.
 B Στήριγμα μύτης για καλύτερη σταθεροποίηση.
 B Μισό χείλος στεγανοποίησης στην περιοχή της μύτης.
 B Λουρί κεφαλιού, ρυθμιζόμενο στο μήκος.
 B Δυνατότητα συνδυασμού με γυαλιά Würth για άριστη προστασία.

Πεδία χρήσης
Προστατεύει από βλαβερά/τοξικά σωματίδια, σκόνες, στέρεα και 
υγρά αεροζόλ, νέφη και καπνό καθώς και καρκινογόνες και ραδι-
ενεργές ουσίες, ένζυμα και μικροοργανισμούς (ιούς, βακτήρια, 
μύκητες) με συγκέντρωση έως και 30 φορές μεγαλύτερη από την 
οριακή τιμή, π.χ. στη λείανση και επεξεργασία τροπικής ξυλείας, 
ξύλων οξιάς ή βελανιδιάς, σε εργασίες με αμίαντο, σε εργασίες 
συγκόλλησης, στον χειρισμό βακτηρίων, ιών, σπόρων, μυκήτων και 
ραδιενεργών σωματιδίων.

Πρότυπο EN 149:2001+A1:2009

ΜΑΣΚΑ ΛΕΠΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ FFP3 V NR 
ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ
Εγκεκριμένη για χρήση έναντι στερεών και υγρών σωματιδίων και 
αεροζόλ. Επιτρέπει την εξαιρετική προστασία έναντι βλαβερών 
ουσιών υψηλής τοξικότητας και βιολογικών κινδύνων σε συγκεντρώ-
σεις έως και τριανταπλάσιες της τιμής AGW (οριακή τιμή χώρου 
εργασίας). Εξωτερική δομή πλέγματος.

 B Σταθερότητα, μεγάλη διάρκεια ζωής και ευελιξία.
 B Προδιαμορφωμένη σχεδίαση για εύκολη προσαρμογή στο πρόσω-
πο. Μαλακή εσωτερική επένδυση για άνεση χρήσης.

 B Μέσο φιλτραρίσματος πολλαπλών στρώσεων με καλή απόδοση 
φιλτραρίσματος και χαμηλή αντίσταση αναπνοής.

 B Βαλβίδα άνετης εκπνοής που μειώνει την αντίσταση στην εκπνοή 
και καλύτερη απαγωγή της υγρασίας και της θερμότητας.

 B Περιμετρικό χείλος για άριστη στεγανοποίηση.
 B Ελαστικός περιμετρικός ιμάντας κεφαλιού με κλιπ ασφάλισης  με 
αντοχή στη ρήξη. Κατάλληλη για διάφορα μεγέθη κεφαλιών.

Πρότυπο EN 149:2001+A1:2009

0899 121 103  |  FFP3 NR D / ΜΕ βαλβίδα
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FFP3

ΜΑΣΚΑ CM 3000 PRO V FFP3 NR D 
ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ
Άριστη προστασία και κορυφαία άνεση στη χρήση.

 B Τα δύο πρόσθετα φίλτρα εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης 
και μικρότερη αντίσταση κατά την αναπνοή.

 B Βελτιωμένο κλίμα στο εσωτερικό της μάσκας χάρη στη βαλβίδα εκπνοής 
και δύο πρόσθετες βαλβίδες εισπνοής (θερμότητα + υγρασία).

 B Τρισδιάστατη ρινική περιοχή για άριστη εφαρμογή, καλό οπτικό πεδίο 
και συμβατότητα με γυαλιά προστασίας της Würth.

 B Ευέλικτη προσαρμογή του μήκους των λουριών κεφαλιού.
 B Περιμετρικό χείλος για άριστη στεγανοποίηση.

Πεδία χρήσης
Προστατεύει από βλαβερά/τοξικά σωματίδια, σκόνες, στέρεα και υγρά 
αεροζόλ, νέφη και καπνό καθώς και καρκινογόνες και ραδιενεργές 
ουσίες, ένζυμα και μικροοργανισμούς (ιούς, βακτήρια, μύκητες) με 
συγκέντρωση έως και 30 φορές μεγαλύτερη από την οριακή τιμή, π.χ. στη 
λείανση και επεξεργασία τροπικής ξυλείας, ξύλων οξιάς ή βελανιδιάς, 
σε εργασίες με αμίαντο, σε εργασίες συγκόλλησης, στον χειρισμό βακτη-
ρίων, ιών, σπόρων, μυκήτων και ραδιενεργών σωματιδίων.

Πρότυπο EN 149:2001+A1:2009

0899 110 511 |  FFP3 NR D / ΜΕ βαλβίδα
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ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ HM175
Η μάσκα μισού προσώπου HM 175 είναι μια μάσκα υψηλής ποιότητας 
με πλαϊνές συνδέσεις τύπου μπαγιονέτας, για απαιτητικές και μακράς 
διαρκείας χρήσεις.

 B Η πλευρική τοποθέτηση των φίλτρων και η επίπεδη κατασκευή της 
μάσκας εξασφαλίζουν άριστο οπτικό πεδίο και καλή εφαρμογή.

 B Διπλό φίλτρο για μικρή αντίσταση αναπνοής.
 B Εύκαμπτη ρινική περιοχή για σφικτή εφαρμογή. 
Η ειδική διαμόρφωση φροντίζει για μια εξαιρετικά σφικτή και 
καλή εφαρμογή, ακόμα και όταν χρησιμοποιείται μαζί με γυαλιά 
προστασίας.

 B Στήριγμα κεφαλής. Χάρη στο μαλακό υλικό, η μάσκα εφαρμόζει άψογα 
σε κάθε μέγεθος κεφαλιού, χωρίς να πιάνονται τα μαλλιά.

 B Το στήριγμα κεφαλής δεν γίνεται αντιληπτό, ακόμα και κάτω από 
κράνος.

 B Δεν περιέχει σιλικόνη.
 B Με σύνδεση τύπου μπαγιονέτας κατά EN 140.

Πεδία χρήσης
Εταιρίες χημικών εργασιών, βαφεία, εταιρίες επισκευής και αποκομιδής 
υλικών, τεχνίτες τοποθέτησης δαπέδων, εταιρίες επεξεργασίας συνθετικών 
υλικών, συνεργεία αυτοκινήτων και άλλα τεχνικά συνεργεία (με τη χρήση 
κατάλληλων φίλτρων).

Σημείωση
Τα φίλτρα δεν περιλαμβάνονται στο πλαίσιο παράδοσης.

Πρότυπο EN 141

0899 175 000 |  ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΑ

0899 175 100 |  ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΑ

0899 142 001 |  ΜεΜβρανη προστασιασ 25 τεΜ.

ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ VM175 
Η μάσκα ολόκληρου προσώπου VM 175 είναι μια μάσκα υψηλής 
ποιότητας με πλαϊνές συνδέσεις τύπου μπαγιονέτας. Με την οριζό-
ντια τοποθέτηση των φίλτρων στο πλάι δεν περιορίζεται το οπτικό 
πεδίο του χρήστη. 

 B Ασφαλής και άνετη, στεγανή εφαρμογή. Το διπλό στεγανωτικό 
πλαίσιο με τριπλό χείλος παρέχει ασφαλή προστασία 
και εξασφαλίζει σφικτή εφαρμογή σε σχεδόν κάθε σχήμα 
προσώπου. Το σώμα της μάσκας αποτελείται από ανθεκτικό 
EPDM. Είδος συνθετικού καουτσούκ (αιθυλαίνιο μονομερούς 
διένιο προπυλενίου). που εγγυάται μεγάλη άνεση ακόμα και σε 
παρατεταμένη χρήση.

 B Διπλό φίλτρο για μικρή αντίσταση αναπνοής.
 B Μεγάλο οπτικό πεδίο: Ζελατίνα μάσκας 180° από πολυανθρακικό 
υλικό. Η ζελατίνα ευρείας γωνίας 180° δεν δημιουργεί 
παραμορφώσεις και εξασφαλίζει μεγάλο, περιμετρικό οπτικό πεδίο. 

 B Έξυπνο σύστημα αερισμού. Το έξυπνο σύστημα αερισμού με 
ξεχωριστή εσωτερική μάσκα αποτρέπει το θόλωμα της ζελατίνας 
και εξασφαλίζει ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο.

 B Ιμάντες 5 σημείων. Το εύχρηστο σύστημα ιμάντων 5 σημείων 
φροντίζει για τη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση της μάσκας. Χάρη 
στο μεγάλο πλάτος της δημιουργούνται σημεία πίεσης στο κεφάλι.

 B Μάσκα ολόκληρου προσώπου κατά EN 136: Κατηγορία 2, με 
σύνδεση τύπου μπαγιονέτας κατά EN 140.

Πεδία χρήσης
Σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας, της διάθεσης 
απορριμμάτων και της βιοτεχνίας. Παντού όπου υπάρχει παρουσία 
αναθυμιάσεων, διαλυτών και αερίων και απαιτείται αποτελεσματική 
προστασία της αναπνοής και του προσώπου.

Σημείωση
Τα φίλτρα δεν περιλαμβάνονται στο πλαίσιο παράδοσης.
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Φίλτρα αερίων και πολλαπλά φίλτρα, φίλτρα σκόνης για τη μισού προσώπου HM175 και τη μάσκα ολόκληρου προσώπου VM 175.
 B Σύστημα σύνδεσης τύπου μπαγιονέτας κατά EN 140.
 B Χαμηλό βάρος.
 B Άριστη κατανομή βάρους.
 B Τα φίλτρα αερίων μπορούν να να συνδυαστούν με φίλτρα σκόνης, με τη χρήση του στηρίγματος φίλτρων.

Εικ. Τύπος  
φίλτρου

Χαρακτηριστικό 
χρώμα

Επικίνδυνο υλικό Χρήση Κωδ. αρ. Τεμ./
Συσκ.

Α2 Καφέ Οργανικοί  ατμοί και αέρια (σημείο ζέσης πάνω 
από 65 °C).

Βαφές με πιστόλι, χρήση διαλυτικών μέσων 
(μεγάλη ικανότητα κατακράτησης.

0899 175 010 10

Α2P3 RD Καφέ Λευκό Οργανικοί  ατμοί και αέρια (σημείο ζέσης πάνω 
από 65 °C) και λεπτόκκοκες σκόνες (βλέπε 
P3R).

Βαφές με πιστόλι, χρήση διαλυτικών μέσων, 
πολύ τοξικές και καρκινογόνες ουσίες.

0899 175 011 8

ABEK1 Καφέ Γκρι Οργανικοί ατμοί, ανόργανα και όξινα αέρια, 
αμμωνία και παράγωγα.

Χρήση χλωρίου, υλικών χλωρίωσης, όξινων 
αλάτων, διοξειδίου του θείου, μεθυλαμίνης.

0899 175 012 10

Κίτρινο Πράσινο

ABEK1 HgP3 RD Καφέ Γκρι Οργανικοί ατμοί, ανόργανα και όξινα αέρια, 
αμμωνία, ατμοί υδραργύρου και παράγωγα. 
Λεπτόκοκκες σκόνες έως το 30πλάσιο της ορια -
κής τιμής, με μάσκα ολόκληρου προσώπου έως 
το 400πλάσιο της οριακής τιμής.

Χρήση χλωρίου, υλικών χλωρίωσης, όξινων 
αλάτων, διοξειδίου του θείου, μεθυλαμίνης, 
προστασία από στερεά σωματίδια και σταγο -
νίδια τοξικών, εξαιρετικά τοξικών και καρκινο -
γόνων ουσιών.

0899 175 013 8

Κίτρινο Πράσινο

Κόκκινο Λευκό

ABEK2 HgP3 RD Καφέ Γκρι Οργανικοί ατμοί, ανόργανα και όξινα αέρια, 
αμμωνία, ατμοί υδραργύρου και παράγωγα. 
Λεπτόκοκκες σκόνες έως το 30πλάσιο της ορια -
κής τιμής, με μάσκα ολόκληρου προσώπου έως 
το 400πλάσιο της οριακής τιμής.

Χρήση χλωρίου, υλικών χλωρίωσης, όξινων 
αλάτων, διοξειδίου του θείου, μεθυλαμίνης, 
προστασία από στερεά σωματίδια και στα-
γονίδια.

0899 175 101* 6

Κίτρινο Πράσινο

Κόκκινο Λευκό

P2 R Pad Λευκό Λεπτόκοκκες σκόνες έως το 10πλάσιο της ορια -
κής τιμής, με μάσκα ολόκληρου προσώπου έως 
το 15πλάσιο της οριακής τιμής.

Ως προφίλτρο σωματιδίων για φίλτρα αερίου 
Α2 για στερεά σωματίδια και σταγονίδια.

0899 175 014 20

P3 R Λεπτόκοκκες σκόνες έως το 30πλάσιο της ορια -
κής τιμής, με μάσκα ολόκληρου προσώπου έως 
το 400πλάσιο της οριακής τιμής.

Προστασία από στερεά σωματίδια και σταγο -
νίδια τοξικών, εξαιρετικά τοξικών και καρκινο -
γόνων ουσιών.

0899 175 016 12

Βάση  προφίλτρου Απαιτείται για τη χρήσου του προφίλτρου σωματιδίων, σε συνδυασμό με το φίλτρο αερίων. 0899 175 015 20

ΣΕΤ ΜΑΣΚΑ - ΦΙΛΤΡΑ ΒΑΦΗΣ 3 ΤΕΜ.
Ολοκληρωμένο σετ για εργασίες βαφής, για την προστασία 
από διαλύτες. 

Πεδία χρήσης
Εργασίες με βερνίκια και χρώματα.

Περιέχει:
1 x μάσκα μισού προσώπου HM175 | 0899 175 000
2 x πολλαπλά φίλτρα A2P3 | 0899 175 011

ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΗΜ 175 ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ VM 175

0899 175 020 | ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ

Παραδίδεται σε αεροστεγώς κλειστή συσκευασία.

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.
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ΦΟΡΜΕΣ ΜΙΑΣ 
& ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ
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0899 021  ... | ΜΠΛΕ
M/242    L/243    XL/244     XXL/245      3XL/246

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ W14 
Για την προστασία από ελαφρούς ρύπους.

 B Φόρμα προστασίας μίας χρήσης, κατηγορίας 1.
 B Λάστιχο γύρω από την κουκούλα, τα μανίκια, τους 
αστραγάλους και την πλάτη.

 B  Εύκολη προστασία σε χώρους χωρίς επικίνδυνες 
ουσίες.

Πεδία χρήσης
Κηπουρικές εργασίες, βιομηχανικός καθαρισμός, 
μαστορέματα, βάψιμο, εργασίες στέγης, επισκευές 
αυτοκινήτων/φορτηγών, προστασία επισκεπτών/
επιθεωρήσεις, συντήρηση/εργασίες σε περιβάλλον 
με ρύπους.
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ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΝΔΥΣΗΣ CAT.III ΤΥΠ.5+6 
Κατασκευασμένη εξ‘ ολοκλήρου από πλεκτό 
ύφασμα fleece SMS. Φόρμα προστασίας CAT 
I. Ιδανική για ελαφρές εργασίες καθαρισμού 
και αποθήκευσης. Με προστασία από ακίνδυ-
νες σκόνες και υγρά.

 B  Φερμουάρ με αυτόματο στοπ.
 B Αποτρέπει το ακούσιο άνοιγμα και περιορί-
ζει τους κινδύνους ασφαλείας.

 B Με κουκούλα, φερμουάρ και λάστιχο στην 
κουκούλα, τα μανίκια, τους αστραγάλους 
και τη μέση. 

Πεδία χρήσης
Κηπουρικές εργασίες, βιομηχανικός καθαρι-
σμός, μαστορέματα, βάψιμο, εργασίες στέγης, 
επισκευές αυτοκινήτων/ φορτηγών, προστασία 
επισκεπτών/ επιθεωρήσεις, συντήρηση/εργασί-
ες σε περιβάλλον με ρύπους.

0899 021  ... | ΛΕΥΚΗ
Μ/212    L/213    XL/214     XXL/215

ΦΟΡΜΑ ΒΑΦΗΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

 B Δεν περιέχει σιλικόνη.
 B 100% πολυεστέρας.
 B Αντιστατική, δεν αφήνει χνούδια.
 B Επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα.
 B Με κουκούλα και κορδόνι.
 B Λάστιχο στη μέση, τα χέρια και τα πόδια.
 B Φερμουάρ δύο κατευθύνσεων με κάλυμμα.
 B Τσέπη στο πίσω μέρος με Αυτοπρόσφη-
σης.

 B Πλενόμενη μέχρι τους 40°C, κατάλληλη 
και για χημικό καθαρισμό CAT Ι σύμφωνα 
με τον Kανονισμό PSA.

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYVEK® CAT.III ΤΥΠ.5+6 
Ιδανικός συνδυασμός προστασίας, αντοχής 
και άνεσης. Πρωτοποριακή, εργονομική σχε-
δίαση για απόλυτη ελευθερία κινήσεων.

0899 020  ... |  ΛΕΥΚΗ
Μ/122    L/123    XL/124     XXL/125

0899 025 ...  | MΠΛΕ
L/011    XL/012     XXL/013
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΑΣΗΣ
Τα προστατευτικά γυαλιά Würth ανταποκρίνονται στην οδηγία 89/686/ΕΟΚ, το κατασκευαστικό τους σχέδιο είναι 
ελεγμένο και φέρουν το χαρακτηριστικό CE.
Όλα τα γυαλιά προστασίας πληρούν τις προδιαγραφές EN 166 και κατατάσσονται στην υψηλότερη κατηγορία οπτικών 1.

PC = Πολυανθρακικό υλικό
Οι φακοί από πολυανθρακικό υλικό (PC - polycarbonate) 
παρουσιάζουν εξαιρετικά μεγάλη μηχανική αντοχή και είναι 
ιδανικοί για τη χρήση σε γυαλιά ασφαλείας. Οι φακοί PC 
έχουν πολύ χαμηλό βάρος και σε αντίθεση με τους φακούς 
από ορυκτό γυαλί δεν λερώνονται μόνιμα από σπίθες.

AS = Αντιχαρακτική επίστρωση
Η ειδική αντιχαρακτική επίστρωση (AS) αυξάνει την αντοχή 
των φακών PC στη χάραξη.

SP = Αντηλιακή προστασία
Οι φακοί με αντηλιακή προστασία φέρουν τη σήμανση SP. 
Αυτοί οι φακοί είναι ακατάλληλοι για εργασίες συγκόλλησης.

UV = 100% προστασία UV
Οι φακοί με σήμανση UV απορροφούν το 100% της βλαβε-
ρής ακτινοβολίας UV.

Πολυανθρακικό υλικό, διάφανο

EN 166 + EN 170 Οπτική κλάση 1
Φωτοδιαπερατότητα: 98%. 

UV -385
Ιδανικοί για τη χρήση σε κανονικό φως ημέρας, σε εξωτε-
ρικούς ή εσωτερικούς χώρους, και σε συνθήκες αμυδρού 
φωτός. Βασικός φακός για προστατευτικά γυαλιά που χρησι-
μοποιούνται σε μηχανολογικές εργασίες.

Πολυανθρακικό υλικό, γκρι

EN 166 + EN 170 + EN 172  
Οπτική κλάση 1.
Φωτοδιαπερατότητα: 18%. 

UV -385
Φακός με γκρι απόχρωση που απορροφά το 82% του ορατού 
φωτός. Αυτός ο φακός παρέχει ιδανική προστασία από τις 
αντανακλάσεις. Διατηρείται η πιστότητα χρωμάτων παρά τη με-
γάλη μείωση της φωτεινότητας. Οι φακοί ηλιοπροστασίας με τη 
συχνότερη χρήση.
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9500 000 775 | ΔΙΑΦΑΝΗ / PC / AS / UV

HUNTOR ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 B Σπορ ελκυστικό σχέδιο.
 B Πολύ χαμηλό βάρος μόλις 23 γραμμαρίων, δεν γίνονται σχεδόν 
καθόλου αντιληπτά.

 B Απεριόριστο οπτικό πεδίο.
 B Μαλακό ρινικό στήριγμα για βελτιωμένη άνεση χρήσης.

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ EXOR 
 B Κρυστάλλο σχεδιασμένο να εξουδετερώνει τη διάθλαση, όπως συμ-
βαίνει και στα αντικριστά πρίσματα. Ιδανικό για μηχανικές εργασίες 
υψηλής ακρίβειας.

 B Πολύ μικρό βάρος (μόλις 26 γραμμάρια).
 B Εξαιρετικά μαλακοί και εύχρηστοι βραχίονες.
 B Απεριόριστη ορατότητα σε όλη την επιφάνεια του κρυστάλλου.
 B Ενσωματωμένο προστατευτικό χείλος στο επάνω μέρος.
 B Άριστη προστασία από τα σωματίδια.
 B AFP = Μόνιμη αντιθαμβωτική προστασία, αυξημένη αντοχή στη χάραξη, 
αντιστατική ιδιότητα, 100% προστασία από τις ακτίνες UV (έως 400 Nm). 

 B Αντιθαμβωτική προστασία AFP (Anti-fog-plus) και επιφάνεια εξαιρετικά 
ανθεκτική στη χάραξη. 

Παραδίδεται μαζί με κορδόνι στήριξης και υφασμάτινη θήκη (νάιλον).

9500 000 776 | ΔΙΑΦΑΝΗ / PC / AS / UV

9500 000 777 | ΓΚΡΙ / PC / SP / AS / UV

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CEPHEUS
 B Ελαφριά προστατευτικά γυαλιά με δισφαιρικό κρύσταλλο.
 B Ειδική σχεδίαση του σκελετού για στήριξη χωρίς να πιέζει.
 B Απεριότιστη ορατότητα και στις πλαϊνές πλευρές.
 B Κρύσταλλο υψηλής αντοχής στα χτυπήματα από πολυκαρμπονάτο.
 B 100% προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία UV (έως 400 Nm).

0899 102 250 | ΔΙΑΦΑΝH / DIN EN 166 +170 0899 102 251 | ΚΙΤΡΙΝΑ / DIN EN 166 +170 0899 102 252 | ΓΚΡΙ / DIN EN 166 +172

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ
0899 102 211 | ΚΙΤΡΙΝΟ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ
0899 102 212 | ΓΚΡΙ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ
0899 102 210 | ΔΙΑΦΑΝΗ
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ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ VOLTOR 
 B Γυαλιά προστασίας σε σπορ σχέδιο.
 B Απεριόριστο οπτικό πεδίο.
 B Εργονομικά σχεδιασμένοι βραχίονες για βελτιωμένη άνεση στη χρήση.
 B Μαλακό προστατευτικό φρυδιών, παρέχει πρόσθετη προστασία 
από ξένα σωματίδια.

 B Softflex - Plus.Ο έξυπνος συνδυασμός δύο τύπων υλικού. Το μαλα-
κό ελαστικό υλικό στο εσωτερικό εξασφαλίζει την άριστη εφαρμογή 
χωρίς πιέσεις ενώ το σκληρότερο πλαστικό υλικό στο εξωτερικό 
διατηρεί τους βραχίονες στη θέση τους.

0899 107 021 | ΓΚΡΙ / PC / SP / AS / UV

0899 102 270 | ΔΙΑΦΑΝΗ / PC / SP / AS / UV 0899 102 271 | ΓΚΡΙ / PC / SP / AS / UV

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ LIBRA
 B Μοναδικά, πανάλαφρα γυαλιά προστασίας για ξεκούραστη εργασία.
 B Μικρό βάρος 18 g που δεν γίνεται αντιληπτό.
 B Εξαιρετικά άνετη χρήση χάρη στη νέα τεχνολογία στηριγμάτων.
 B Εξαιρετικά λεπτό και άθραυστο κρύσταλλο.
 B Μοναδική οπτική διάυγεια του κρύσταλλου.
 B Εξωτερική επίστρωση με αντιχαρακτική αντοχή και εσωτερικά μόνιμη αντιθαμβωτική προστασία.
 B 100% προστασία στις ακτίνες UV (έως 400 Nm).

ΘΗΚΗ ΓΥΑΛΙΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ LIBRA
Με φερμουάρ και λουρί για την 
ασφαλή φύλαξη των γυαλιών και 
των ανταλλακτικών κρυστάλλων.

0899 102 350 | ΜΑΥΡΟ0899 102 350 | ΜΑΥΡΟ0899 102 350
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ΓΥΑΛΙΑ ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
 B Σπορ ελκυστικό σχέδιο.
 B Πολύ χαμηλό βάρος μόλις 23 γραμμαρίων, δεν γίνονται σχεδόν 
καθόλου αντιληπτά.

 B Απεριόριστο οπτικό πεδίο.
 B Μαλακό ρινικό στήριγμα για βελτιωμένη άνεση χρήσης.

0899 102 230 | ΔΙΑΦΑΝΗ / PC / AS / UV

ΓΥΑΛΙΑ-ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 B Μεγάλου όγκου, ιδακινά για όσους φορούν διορθωτικά γυαλιά οράσεως.
 B Σύστημα περιμετρικού αερισμού.
 B Με σώμα για τη μείωση των φωτεινών αντανακλάσεων.
 B Δυνατότητα συνδυασμού με μάσκες στόματος.
 B Κρύσταλλο από οξική κυτταρίνη, ανθεκτικό στις χημικές ουσίες.
 B Αντιθαμβωτικό.
 B Εύκολη αντικατάσταση κρυστάλλου.
 B Ρυθμιζόμενο λουρί κεφαλιού.

Ανταλλακτικό κρύσταλλο, από οξική κυτταρίνη | 0899 102 101

0899 102 100 | ΔΙΑΦΑΝΗ 

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ WEGA®

Σπορ γυαλιά με τέλεια περιμετρική προστασία
 B Χυτά, ελαστικά εξαρτήματα.
 B  Προστατεύει τα μάτια αποτελεσματικά από τα εκσφενδονιζόμενα 
σωματίδια.

 B  Προσαρμόζεται στο σχήμα του προσώπου και προσφέρει μεγάλη 
άνεση χρήσης και τέλεια προστασία.

 B  Συνδυάζει τις ιδιότητες των γυαλιών με στηρίγματα και των γυαλιών 
τύπου μάσκας σε ένα μοντέλο.

 B  Άψογη εφαρμογή χάρη στην προσαρμογή του μήκους και της κλίσης 
των στηριγμάτων.

 B Ποιοτική επίστρωση των φακών.
 B Εξωτερικά: εξαιρετική αντιχαρακτική αντοχή.
 B Εσωτερικά: μόνιμη αντιθαμβωτική προστασία.
 B 100 % προστασία από τις ακτίνες UV έως 400 nm.
 B Ανταποκρίνεται στα EN 166 και EN 170.

Πεδία χρήσης
Τα γυαλιά προστασίας Wega® με την υψηλή ευελιξία είναι τα ιδανικά 
γυαλιά για πολλές χρήσεις με μεγάλη συχνότητα εναλλαγής. Από τις 
εργασίες τόρνευσης και φρεζαρίσματος, τις εφαρμογές με υψηλή συγκέ-
ντρωση σκόνης και σωματιδίων, μέχρι την αντιανεμική προστασία στην 
εργασία σε υπαίθριους χώρους, τα γυαλιά Wega® είναι ο αξιόπιστος 
συνοδός. Η καθολική προστασία διασφαλίζεται και σε συνδυασμό με 
άλλους εξοπλισμούς ατομικής προστασίας.

0899 102 115 | ΔΙΑΦΑΝΗ 

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ WEGA® ΓΥΑΛΙΑ - ΜΑΣΚΑ ΑNDROMEDA
 B Πρωτοποριακή τεχνολογία δύο στοιχείων για ασφάλεια, προστασία και μέγιστη 
άνεση χρήσης.

 B Μεγάλου όγκου, ιδανικά για όσους φορούν διορθωτικά γυαλιά οράσεως.
 B Πανοραμικό πεδίο.
 B Άριστο κλίμα χάρη στον σωστό αερισμό.
 B Δυνατότητα συνδυασμού με μάσκες στόματος.
 B Πολυανθρακικό κρύσταλλο υψηλής αντοχής στις κρούσεις.
 B Μοναδική επίστρωση (εξωτερική πλευρά ανθεκτική στη χάραξη, μόνιμα 
αντιθαμβωτική εσωτερική πλευρά).

 B Γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση των κρυστάλλων.
 B Ρυθμιζόμενο λουρί κεφαλιού.
 B 100% προστασία στις ακτίνες UV (έως 400 mm).
 B Ανταποκρίνονται στα ΕΝ 166 και ΕΝ 170.

0899 102 110 | ΔΙΑΦΑΝΗ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ  
ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ANDROMEDA

0899 102 111 | ΔΙΑΦΑΝΕΣ
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ΓΥΑΛΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ FORNAX® PLUS
Άριστη προστασία και πρωτοποριακή σχεδίαση

 B Ιδανική κάλυψη της περιοχής των ματιών 
• Με ενσωματωμένα πλαϊνά προστατευτικά. 
• Ευρύ οπτικό πεδίο χάρη στο πανοραμικό κρύσταλλο.

 B  Ειδική τεχνολογία κρυστάλλου με υψηλής ποιότητας επίστρωση  
• Ελαχιστοποιεί τα καψίματα από τους σπινθήρες συγκόλλησης. 
•  Ορατότητα χωρίς παραμορφώσεις.

 •  Εξωτερική πλευρά ανθεκτική στη χάραξη, μόνιμα αντιθαμβωτική 
εσωτερική πλευρά.

 •  Πολύ καλή αναγνώριση των χρωμάτων χάρη στο γκρι κρύσταλλο.
 •  Αντιθαμβωτική προστασία και προστασία από την υπέρυθρη 

ακτινοβολία.
 • 100% προστασία από την ακτινοβολία UV (έως 400 nm).

 B Πρωτοποριακή τεχνολογία στηριγμάτων
 •  Υψηλή άνεση χρήσης χάρη στα εύκαμπτα στηρίγματα από 2 υλικά.
 •  Ευέλικτη προσαρμογή χάρη στη ρυθμιζόμενη κλίση των στηριγμάτων.
 •  Ασφαλής στήριξη χωρίς σημεία πίεσης, ακόμα και σε 

παρατεταμένη χρήση.

 B Έξυπνη σχεδίαση
 •  Πολύ μικρές διαστάσεις όταν αναδιπλωθούν.
 •  Μπορούν να συνδυαστούν άριστα με μάσκες προστασίας.

0984 502 250 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ F (45M/S) 

Τα γυαλιά συγκολλητή Fornax® plus  ανταποκρίνονται 
στην οδηγία 89/686/ΕΟΚ. Το κατασκευαστικό τους σχέδιο 
είναι ελεγμένο και φέρουν τη σήμανση CE.
• EN 166: Γενικές απαιτήσεις.
• EN 169: Συγκόλληση φίλτρου. 
• EN 170: UV = 100%  προστασία φίλτρου UV.
• UV -385nm μήκος κύματος.
• Κατατάσσονται στην υψηλότερη κατηγορία οπτικών, με οπτική κλάση 1.
• Φωτοδιαπερατότητα: 18%. Ο φακός απορροφά το 82% του ορατού 

φωτός, παρέχοντας ιδανική προστασία από τις αντανακλάσεις. Δια-
τηρείται η πιστότητα χρωμάτων παρά τη μεγάλη μείωση της φωτεινό-
τητας. Ο φακός ηλιοπροστασίας με τη συχνότερη χρήση.

• Υλικό: πολυανθρακικό, γκρι.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ FORNAX
0899 102 241 | ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΥΑΛΙΩΝ
Απόλυτη καθαριότητα, τέλεια όραση! Ειδικά υγρά 
πανάκια καθαρισμού για τον ήπιο καθαρισμό όλων 
των γυαλιών και ειδικότερα των γυαλιών προστασίας. 
Ιδανικά για φακούς φωτογραφικών μηχανών, οθόνες 
αφής, ΤFT, LCD, LED.

 B Κατάλληλο για όλες τις επιστρώσεις γυαλιών.
 B Πρακτική συσκευασία με 100 τεμάχια ξεχωριστά 
συσκευασμένα.

 B Δεν περιέχουν σιλικόνη.

ΟΡΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΜΑΤΙΩΝ
Κατάλληλο για όλα τα συνεργεία, τις εξωτερικές θέσεις εργασίας 
και τη βιομηχανία.

ΟΡΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΜΑΤΙΩΝ 
ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΟΡΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΜΑΤΙΩΝ
Για άμεση λήψη και τη σταθερή χρήση σε μικρούς χώρους 
εργασίας.

0899 511 905  | ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΛΛΥΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΜΑΤΙΩΝ 500 ML

0899 511 906  | 500 ML

0899 511 921* | 200 ML
*Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας

0899 102 300 | 100 τεμ.0899 102 300 | 100 τεμ.0899 102 300



ΓΙΛΕΚΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΙΛΕΚΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕN 471

 B Ρυθμιζόμενο μέγεθος χάρη στο πρακτικό κούμπωμα.
 B Με ενισχυτική ταινία στις γωνίες.
 B Ύφασμα σε φωσφορίζον κόκκινο-πορτοκαλί χρώμα.
 B Περιμετρικές ανακλαστικές ταινίες.

0899 078   |   ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΓΙΛΕΚΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑ EN ISO 20471:2013

 B Με κούμπωμα αυτοπρόσφησης.
 B 100% πολυεστέρας.
 B Δύο περιμετρικές ανακλαστικές λωρίδες πλάτους 5 cm.
 B Μέγεθος: XL.
 B Συσκευασμένο σε πλαστική συσκευασία.

Εργασίες σε:
• Οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.
• Επικίνδυνες περιοχές.
• Οικοδομική βιομηχανία.
• Οδοποιία.
• Εργασίες αποτύπωσης.

0899 078 002    |   ΚΙΤΡΙΝΟ

ΓΙΛΕΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ XL
 B Με δύο κουμπώματα αυτοπρόσφυσης.
 B Με δύο υψηλής ποιότητας οριζόντιες ανακλαστικές λωρίδες.
 B 100% πολυεστέρας.
 B Ανθεκτικό.
 B Μέγεθος: XL.
 B Σε συσκευασία blister.

5966 600 318    |   ΚΙΤΡΙΝΟ | ΤΕΜ./ΣΥΣΚ. 20/1

Πρέπει να μεταφέρεται σε κάθε επιβατικό,  
φορτηγό, τράκτορες και ελκυστήρες,  
καθώς και σε λεωφορεία.
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9500 001  |  ΜΕΓΕΘΗ 53-62
ΚΙΤΡΙΝΟ/201    ΛΕΥΚΟ/202   ΚΟΚΚΙΝΟ/203    ΜΠΛΕ/204

ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 6 ΣΗΜΕΙΩΝ ECO 
 B  Υλικό: HDPE (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο).
 B Ανάρτηση: Πλαστική.
 B Στηρίγματα: 6 τεμ.
 B Αντιιδρωτική ταινία: Ύφασμα.
 B Αερισμός: Όχι.
 B Βάρος: 356 γρ.
 B Ελάχιστη θερμοκρασία: -20°C.
 B Μέγιστη θερμοκρασία: +50°C.
 B Διηλεκτρική αντοχή: 440 V c.a.
 B Ρύθμιση με το χέρι.

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 397.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΚΑΠΕΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σπορ καπέλο προστασίας τύπου baseball για όλες τις χρή-
σεις, όπου υπάρχει κίνδυνος χτυπήματος στο κεφάλι.

 B Εξωτερικό υλικό: 100% βαμβάκι.
 B Κέλυφος από σκληρό πλαστικό.
 B Η επένδυση του κελύφους από αφρώδες υλικό και οι οπές αερισμού 
εξασφαλίζουν την άνεση χρήσης.

 B Με 2 κουμπώματα από με αυτοπρόσφηση.
 B Ενσωματωμένη ταινία για τον ιδρώτα.
 B Η εξωτερική επένδυση μπορεί να πλυθεί στους 30ºC.
 B Όταν το κράνος χρησιμοποιείται με ωτασπίδες, ο συνδυασμός των 
δύο, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΝ 397, για ηλεκτρι-
κή μόνωση.

Κωδ. αρ. 0899 200 980 0899 200 981
Τεμ./Συσκ. 1/1 1

Χρώμα Σκούρο μπλε Μαύρο
Περιοχή ελάχιστης/μέγιστης 
θερμοκρασίας χρήσης -30 έως 50 °C -30 έως 50 °C

Πρότυπο EN 812 812

Ελάχιστο/μέγιστο μέγεθος 54 cm - 59 cm 54 cm - 59 cm

Πεδία χρήσης
Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, εργασίες εγκαταστάσεων, 
αυτοκινητοβιομηχανία, εργασία κάτω από εξέδρες, σε ράφια και στην 
αποθήκη κλπ. Παντού όπου απαιτείται η προστασία του κεφαλιού από 
τα χτυπήματα.

Σημείωση
Τα καπέλα προστασίας προορίζονται για την προστασία του χρήστη από ελαφρά χτυπήματα 
και γρατσουνιές. Δεν προστατεύουν από την πτώση ή τη ρίψη αντικειμένων ή μετακινούμενων 
αναρτημένων φορτίων. Το καπέλο προστασίας δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να χρησι-
μοποιηθεί ως αντικατάσταση ενός βιομηχανικού κράνους προστασίας κατά ΕΝ 397.
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ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTEK „BASIC″ 
Σύμφωνα με το πρότυπο EN 397.
Σχήμα που απορροφά την ενέργεια.

 B Ανθεκτική κατασκευή με ενίσχυση στο επάνω μέρος του κράνους.
 B Κέλυφος κράνους από πολυαιθυλένιο (PE).
 B Ιδανική προστασία αυχένα.
 B Οπές αερισμού για «καλό κλίμα».
 B Θήκες 30 mm για ωτασπίδες.
 B Ταινία για τον ιδρώτα από απορροφητικό υλικό fleece.
 B Αντιολισθητικό λουρί κεφαλιού.
 B Κούμπωμα pinlock για σωστή προσαρμογή στο κεφάλι.
 B Αντοχή στη θερμότητα: έως +70°C.
 B Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες: έως -30°C.

Μοντέλο C 6 | Εσωτερικοί ιμάντες 6 σημείων | 315 g

0899 200  |  ΜΕΓΕΘΗ 53-62
ΚΙΤΡΙΝΟ/120    ΛΕΥΚΟ/121   ΚΟΚΚΙΝΟ/122    ΜΠΛΕ/124

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PROTEK „PRΟ″
Σύμφωνα με το πρότυπο EN 397.

 B Σχήμα που απορροφά την ενέργεια, με δομή πλέγματος.
 B Ανθεκτική κατασκευή με ενίσχυση στο επάνω μέρος του κράνους.
 B Κέλυφος κράνους από πολυαιθυλένιο (PE).
 B Γείσο για αποτελεσματική απομάκρυνση του νερού
 B Οπές αερισμού για «καλό κλίμα».
 B Θήκες 30 mm για ωτασπίδες/προστασία προσώπου.
 B Ταινία για τον ιδρώτα από απορροφητικό υλικό fleece.
 B Αντιολισθητικό λουρί κεφαλιού.
 B Αντοχή στη θερμότητα: έως + 70°C.
 B Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες: έως - 40°C.

Σημείωση
• Τα κράνη πρέπει να αντικαθιστώνται μετά από 4 χρόνια συμβατικής 

χρήσης.
• Όταν το κράνος χρησιμοποιείται με ωτασπίδες, ο συνδυασμός 

των δύο, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΝ 397, για 
ηλεκτρική μόνωση.

0899 200 ...  |  ΜΕΓΕΘΗ 53-62
ΚΟΚΚΙΝΟ/250    ΛΕΥΚΟ/251   ΚΙΤΡΙΝΟ/252    ΜΠΛΕ/253

Πρόσθετος εξοπλισμός PROTEK

Αντιχαρακτική ζελατίνα  | 0899 200 130*

Οι συγκεκριμένοι κωδικοί προσαρμόζoνται στα παραπάνω κράνη PROTEK.

Ιμάντας σαγονιού | 0899 200 265* Ταινία για τον ιδρώτα | 0899 200 266*

Εσωτερικοί ιμάντες 6 σημείων
Ιδανική προστασία αυχένα. 
Περιστροφικό κούμπωμα για  
σωστή προσαρμογή στο κεφάλι.
Χαμηλό βάρος: 368 g.

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας. *Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας. *Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.
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Ωτασπίδες κεφαλής Pocket 
 B Ωτασπίδες κεφαλής που διπλώνουν.
 B Πολύ καλή ηχομόνωση και στην περιοχή των 
χαμηλών συχνοτήτων.

 B Δεν απομονώνουν από το περιβάλλον.
 B Κατάλληλες και για όσους φορούν γυαλιά.
 B Βάρος: 225 γραμμάρια.
 B Με έγκριση σύμφωνα με ΕΝ 352.

Ωτασπίδες κεφαλής  
με στάνταρ στέκα

 B Μοντέλο για πολύ δυνατό θόρυβο.
 B Δεν απομονώνουν από το περιβάλλον.
 B Υγιεινές, εύκολες στο καθάρισμα.
 B Κατάλληλες και για διοπτροφόρους χρήστες.
 B Βάρος: 210 γραμμάρια.
 B Με έγκριση σύμφωνα με ΕΝ 352-1.

Ωτασπίδες κεφαλής  
με στάνταρ στέκα

 B Μοντέλο για πολύ δυνατό θόρυβο.
 B Πολύ άνετες.
 B Βάρος: 150 γραμμάρια.
 B Με έγκριση σύμφωνα με ΕΝ 352.

0899 300 210*  |  Τιμή: SNR 23dB / L  13dB / M 20dB / H 27dB / H 27dB / H 27 B

0899 300 230  |  0899 300 230  |  0899 300 230 Τιμή: SNR 27dB / L 17dB / M 24dB / H 32dB 0899 300 280 | Τιμή: SNR 0899 300 280 | Τιμή: SNR 0899 300 280 27dB / L 17dB / M 24dB / H 32dB

Σετ υγιεινής
 B Αποτελούμενο από δύο μαξιλάρια μόνωσης 
και δύο επενδύσεις ώτων.

Σετ υγιεινής
 B Αποτελούμενο από δύο μαξιλάρια μόνωσης 
και δύο επενδύσεις ώτων.

0899 300 245*  |  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 0899 300 285*  |   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.
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Ωτοβύσματα x-100
Εργονομικά, κωνικού σχήματος ωτοβύσματα μίας 
χρήσης, για τη χρήση σε χώρους με έντονο θόρυβο.

 B Η χάραξη x μειώνει την πίεση στην είσοδο του αυτιού.
 B Περιεχόμενο: 200 ζεύγη.

Κουτί με ωτοβύσματα x-200
Λεπτά, εργονομικά ωτοβύσματα μίας χρήσης για χρή-
στες με μικρό ακουστικό πόρο.

 B Ομαλή, άριστη προσαρμογή στον ακουστικό πόρο.
 B Περιεχόμενο: 200 ζεύγη.

0899 300 334  |  Τιμή: SNR 33dB / L  29dB / M 30dB / H 33dB

Επιτοίχιο σύστημα 
παροχής ωτοβυσμάτων

 B Το σύστημα περιστροφής εμποδίζει 
την πτώση πολλών βυσμάτων.

 B Ποσότητα πλήρωσης: 400 ζεύγη.

0899 300 335  |  ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΘΗΚΗ

Σακούλες επαναπλήρωσης
για σύστημα ωτοβυσμάτων
ΣΑΚΟΥΛΑ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ Χ-100 | 0899 300 336*
ΣΑΚΟΥΛΑ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ X-200 | 0899 300 337*

*Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας

Ωτοβύσματα x-100 με κορδόνι
 B Γρήγορα και άμεσα διαθέσιμα χάρη στο κορδόνι ασφαλείας.

0899 300 332  |  ΤΙΜΗ: SNR 37DB / L  34DB / M 34DB / H 36DB

Ωτοβύσματα με θήκη ζώνης
 B Άνεση χρήσης χάρη στα μαλακά πτερύγια.
 B Γρήγηρα και άμεσα διαθέσιμα χάρη στο κορδόνι ασφαλείας.
 B Μεγάλη απόσβεση και άριστη αναγνώριση της φωνής και των σημάτων.

0899 300 338  |  ΤΙΜΗ: SNR 27DB / L  22DB / M 24DB / H 27DB

Ωτασπίδες με στήριγμα x-300
 B Φοριέται κάτω από το σαγόνι.
 B Τα οβάλ βύσματα σφραγίζουν στεγανά τον ακουστικό πόρο.
 B Μικρό βάρος, μόνο 8 g.

0899 300 339  |  Τιμή: SNR 24dB/L  18dB/M 19dB/H 27dB

Ωτασπίδες με στήριγμα x-300, πτυσσόμενες
 B Η άρθρωση επιτρέπει την αναδίπλωση και την πρακτική και άνετη απο-
θήκευση στην τσέπη του πουκαμίσου ή του μπουφάν.

 B Φοριέται κάτω από το σαγόνι.
 B Τα οβάλ βύσματα σφραγίζουν στεγανά τον ακουστικό πόρο.
 B Μικρό βάρος, μόνο 8 g.

0899 300 341 |  Τιμή: SNR 24dB / L  18dB / M 19dB / H 27dB

0899 300 331  |  Τιμή: SNR 37dB / L  34dB / M 34dB / H 36dB
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΤΩΣΗΣ

ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΤΩΣΗΣ BASIC

 B Ελαφρύς ιμάντας συγκράτησης.
 B Πίσω κρίκος συγκράτησης κατά EN 361.
 B Δύο θηλιές ως κρίκοι πρόσδεσης κατά 
EN 361.

ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ 
"PROFI 3"

 B Πίσω κρίκος συγκράτησης κατά EN 361.
 B Δύο θηλιές ως κρίκοι πρόσδεσης κατά EN 361.
 B Δύο κρίκοι συγκράτησης κατά EN 358.
 B Iδανικός ως ιμάντας συγκράτησης και πρόσ-
δεσης.

ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟ
 B Θηλιά κατά EN 354 και EN 795.
 B Ελάχιστο φορτίο θραύσης: 22 kN.
 B Μήκος: 1,5 m.
 B Αυτόματο άγκιστρο από ατσάλι κατά EN 362 με βιδωτή 
ασφάλεια.

0899 032 911 
0899 032 915

0899 032 909

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ

 B Κατά EN 354355.
 B Μήκος: 2 m.
 B Εύχρηστο χάρη στη χρήση αυτόματων 
άγκιστρων.

0899 032 012  

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ

 B Κατά EN 354355.
 B Μήκος: 1,5 m.
 B Μεγάλο αυτόματο άγκιστρο από ατσάλι για 
τη γρήγορη και εύκολη στερέωση σε σωλήνες 
με Ø ως 42 mm.

 B Ιδανικό για την κατασκευή σκαλωσιών, ραφι-
ών, κιγκλιδωμάτων.

0899 032 014  

ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΑΠΟ ΙΣΤΟΥΣ

 B Μήκος: 2 m.
 B Για την τοποθέτηση στη θέση εργασίας ώστε 
να είναι και τα δύο χέρια ελεύθερα.

 B Αδιαβάθμητη ρύθμιση της θέσης συγκράτησης.

0899 032 016 
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ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

KΙΤ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ “ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ” 
 B Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία aριθ. Η-2347/555/78 (ΦΕΚ 123/Β/15-2-1978) 
επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες οχημάτων όλων των κατηγοριών, η υποχρέωση εφοδιασμού 
με φαρμακείο πρώτων βοηθειών. 

ΚΙΤ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
 B Το κιτ αυτοκινήτου περιέχει μία τσάντα αυτικινήτου με υλικά 
έκτακτης ανάγκης αυτοκινήτων κατά DIN 13164 και ένα 
όρθιο προειδοποιητικό τρίγωνο προδιαγραφών Euro.

 B Τσάντα από υψηλής ποιότητας υλικό νάιλον με υδροα-
πωθητική επίστρωση και φερμουάρ στις τρεις πλευρές.

0899 520 9  |   ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 435 X 100 X 75 mm

Σετ συμπλήρωσης επιτοίχιου 
κιτ  Α' Βοηθειών
0899 520 100*  |  DIN 13164

*Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας

0899 512 24 | ΜΠΕΖ 
0899 512 25 | ΜΠΛΕ
Μήκος  450 cm / ΠΛάτος 6 cm / Πάχος 1,9 mm 0899 520 101

0899 520 7  |  0899 520 7  |  0899 520 7 DIN 13164

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΑΤΑ
Επίδεσμος για την κάλυψη τραυμάτων, ανθεκτικός στους ρύπους.  
Δεν περιέχει κόλλα και λάτεξ.

 B Δεν κολλάει επάνω στην επιδερμίδα, τις τρίχες ή τα τραύματα.
 B Δεν αφήνει κατάλοιπα, αυτοβουλκανίζεται.
 B Απορροφητικός, απορροφά το αίμα. Φιλικός στο δέρμα.
 B Πολύ ελαστικός. Καλή ελευθερία κινήσεων.

Οπτική αναγνώριση του μπλε επιδέσμου κατά τη χρήση σε εφαρμογές  
όπου υπάρχει επαφή με τρόφιμα.

ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΑΧΤΥΛΩΝ  
Α'  ΒΟΗΘΕΙΩΝ 20 ΤΕΜ.
Επίδεσμος 12x2,5 cm για την κάλυψη  
τραυμάτων στα δάχτυλα.

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ  
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ  
ΤΑΙΝΙΑΣ  
ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΑΤΑ
Βέλτιστη διαθεσιμότητα 
και υγιεινή φύλαξη. 
0899 512 23*  |  ΚΟΚΚΙΝΟ

*Διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας

ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΑΧΤΥΛΩΝ 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ XΕΡΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 
PLUS ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ
Καθαρίζει και προστατεύει ταυ-
τόχρονα.

 B Φιλικό προς το δέρμα.
 B Βιολογικά αποικοδομήσιμο.
 B Δεν περιέχει αλκαλικά και σιλικόνη.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ PLUS
 B Ήπιο: ουδέτερο pH, δεν περιέχει σαπούνι.
 B Αποτελεσματικό: καθαρίζει σε βάθος και 
προλαμβάνει τους ερεθισμούς του δέρματος. 
Πολυχρηστικό: καθαρίζει από μέτριες μέχρι 
σκληρές ακαθαρσίες.

 B Δερματολογικά ελεγμένο.
 B Περίπου 1.333 δόσεις.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΗΣ & 
ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΧΕΡΙΩΝ

 B Εξοικονομεί χώρο: μπορεί να τοποθετηθεί 
δίπλα από τον νιπτήρα ή να στερεωθεί στον 
τοίχο. 

 B Πρακτικό: η αντλία πίεσης μεταφέρει το 
καθαριστικό χεριών αμέσως μετά το πάτημα. 

 B Ακρίβεια: σωστή δοσομέτρηση με ένα πάτη-
μα της αντλίας (6 cm3).

 B Συνολικό ύψος 40 cm.
0893 900 01  |  350ML
0893 900 012*  |  ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 
Ν-Plus 350 ml
*Κωδικός αντικατάστασης, διαθέσιμος από το 2020 0891 901

0893 900 0  |  4000 ML
0893 900 001* |  ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ Ν-Plus 4000 ml
*Κωδικός αντικατάστασης, διαθέσιμος από το 2020

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 
BASIC
Καθαριστικό χεριών για μικρή έως μέτρια 
ρύπανση με βιοδιασπώμενα στοιχεία τριβής 
από ίνες ξύλου.

0893 900 015  |  10.000 ML

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ 
Ρευστή καθαριστική κρέμα χεριών με μικροσφαιρί-
δια τριβής και γλυκερίνη. Ενδείκνυται για δύσκο-
λους ρύπους, όπως λάδι και γράσο. Συσκευασία 
με ενσωματώμένη αντλία.

0893 900 011  |  1000 ΜL 0893 955 610  |  3000 ML

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ
Πάστα χεριών ιδανική για τον βαθύ και απο-
τελεσματικό καθαρισμό δύσκολων ρύπων.

0891 901*Κωδικός αντικατάστασης, διαθέσιμος από το 2020

ΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ 

Καθαριστικά  Χεριών
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ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ 3 KG
Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση

 B Ποιότητα Α΄ (100% χαρτομάζα, λευκασμέ-
νος χημικός πολτός).

 B Ανθεκτικό.
 B Δεν αφήνει χνούδι.
 B Βάρος 5.830 g.
 B Μήκος 540 m.
 B Μέγεθος 20 x 24 cm.
 B Φύλλα 2.704 διπλά.

Χαρτιά καθαρισμού

ΧΑΡΤΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΣΕ ΡΟΛΟ

 B Ιδιαίτερα απορροφητικό.
 B Κατάλληλο για όλες τις κοινές συσκευές 
ρολαρίσματος.

 B Σε διάφορα πλάτη και στρώσεις.
 B Μέγεθος: 37 x 38 cm.
 B Φύλλα: 1.000.

ΧΑΡΤΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΣΕ ΡΟΛΟ

 B Ιδιαίτερα απορροφητικό.
 B Κατάλληλο για όλες τις κοινές συσκευές 
ρολαρίσματος.

 B Σε διάφορα πλάτη και στρώσεις.
 B Μέγεθος: 30 x 19 cm.
 B Φύλλα: 865.
 B Βάρος: 1.100 g.

ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ
 B Μέγεθος Π x Υ x Β 29 x 35,5 x 31 cm.

ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ 4 KG
Για επαγγελματική χρήση

 B Ποιότητα Α (100% χαρτομάζα, λευκασμένος 
χημικός πολτός).

 B Ανθεκτικό.
 B Δεν αφήνει χνούδι.
 B Βάρος 3.914 g.
 B Μήκος 372 m.
 B Μέγεθος 20 x 24 cm.
 B Φύλλα 1.853 διπλά.

ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ 4 KG
Για επαγγελματική χρήση

 B Ποιότητα Α (100% χαρτομάζα, λευκασμένος 
χημικός πολτός).

 B Ανθεκτικό.
 B Δεν αφήνει χνούδι.
 B Βάρος 7.828 g.
 B Μήκος 744 m.
 B Μέγεθος 20 x 24 cm.
 B Φύλλα 3.706 διπλά.

1899 300 02  |  ΛΕΥΚΟ / 2 φΥΛΛΟ / ΠΟιΟτητα α΄

0899 800 775  |  ΜΠΛΕ / 2 φυΛΛο / Ποιοτητα α΄ 0899 800 653  |  ΛΕΥΚΟ / 1 φΥΛΛΟ / ΠΟιΟτητα α΄ 0899 800 421

1899 800 495 |  ΛΕΥΚΟ / 2 φΥΛΛΟ / ΠΟιΟτητα α΄

0899 800 896  |  ΛΕΥΚΟ / 2 φΥΛΛΟ / ΠΟιΟτητα α΄

Βάση δαπέδου για ρολά χαρτιού 
καθαρισμού
Με ρόδες και υποδοχή για σάκο απορριμάτων.

0899 800 606 | (Π x Y x B)  50 x 86 x 68 cm
Μέγιστο πλάτος ρολού 38 cm

Επίτοιχη βάση για ρολά χαρτιού 
καθαρισμού
Με υποδοχή για σάκο απορριμάτων.

0899 800 607 | (Π x Y x B)  50 x 63 x 32 cm
Μέγιστο πλάτος ρολού 38 cm

ΒΑΣΕΙΣ ΧΑΡΤΙΩΝ  
ΚΑΘΑΡΣΜΟΥ
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Με στρατηγικό συνεργάτη την εταιρεία του ομίλου Würth Modyf και πλέον την 
Payper Wear, η Würth Hellas προτείνει σε κάθε επαγγελματία έξυπνες, ποιοτικές 
και ταυτόχρονα στιλάτες ενδυματολογικές λύσεις, ικανές να καλύψουν και τις πιο 

απαιτητικές ανάγκες.  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ



Πορτογαλία

Ισπανία

Γαλλία

Γερμανία
Ιταλία 

10.200 
 παραγγελίες την εβδομάδα 250.400 

 πελάτες μας εμπιστεύονται

12.300 
δέματα αποστέλλονται στους

πελάτες μας καθημερινά

580.000 
υποδήματα ασφαλείας κατασκευάζονται ετησίως

430 
προϊόντα στην γκάμα

200 
εργαζόμενοι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους

κάθε μέρα 5 
 ιστότοποι στην Ευρώπη

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
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85

WüRTHMODYF

Η Würth Modyf, η οποία ιδρύθηκε το 1997, αντι-
προσωπεύει σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας στον χώρο 
των ειδών ρουχισμού εργασίας και των υποδημάτων 
ασφαλείας. Μια εμπειρία που εκτείνεται σε πολλαπλά 
πεδία: απαιτήσεις πελατών, πρότυπα και ασφάλεια, 
λειτουργικότητα και πρακτικότητα, αλλά και μόδα και 
σχεδίαση. 

Με πάνω από 90 εργαζόμενους στη Γερμανία, η 
Würth Modyf κατέχει εξέχουσα θέση όχι μόνο ως 
επαγγελματικού επιπέδου σύνδεσμος επικοινωνίας, 
αλλά και ως «πρωταθλητής» υψηλών επιδόσεων 
όσον αφορά τη διανομή των προϊόντων και την 
εστίαση στον πελάτη. Από τη μία πλευρά, η μητρική 
εταιρεία Würth αποτελεί το πρότυπό μας σε ό,τι 
έχει να κάνει με τις αξίες και τις αρχές. Από την 
άλλη πλευρά, η Würth λειτουργεί ως αποκλειστι-
κός συνεργάτης διανομής. Περισσότεροι από 180 

σύμβουλοι πωλήσεων της Würth και το ιδιόκτητο 
δίκτυο καταστημάτων παρέχουν υποστήριξη στους 
πελάτες σε οτιδήποτε αφορά ολόκληρη την γκάμα 
ειδών ρουχισμού εργασίας και υποδημάτων ασφα-
λείας της Würth Modyf. 

Ανακαλύψτε ολόκληρη τη σειρά ειδών ρουχισμού 
εργασίας και υποδημάτων ασφαλείας Würth Modyf 
και εμπνευστείτε από την εξαιρετική τους ποιότητα 
και σχεδιασμό. Οποιαδήποτε στιγμή και οπουδή-
ποτε - σύμφωνα με τις επιθυμίες σας! Και αυτό δεν 
είναι μόνο σλόγκαν, είναι αρχή. Η σπουδαιότερη 
αξία μας είναι «να δημιουργούμε έργα τέχνης», 
πράγμα που αποτελεί κινητήρια δύναμή μας για 
κορυφαία απόδοση καθημερινά. Γιατί μόνο όταν 
φοράτε τα τέλεια ρούχα εργασίας, μπορείτε να είστε 
απόλυτα συγκεντρωμένοι στη δημιουργία του δικού 
σας έργου τέχνης.

Η Payper είναι μια ιταλική επιχείρηση με διεθνή 
χαρακτήρα, η οποία δραστηριοποιείται από το 1958 
και έχει αποκτήσει τεράστια εμπειρία στον τομέα της 
ανάπτυξης μοντέλων, του εφοδιασμού με πρώτες ύλες 
και της παραγωγής ενδυμασιών εργασίας με σαφή 
στόχο να καταστήσει την εργασία πιο ασφαλή, πιο 
πρακτική και με μεγαλύτερη κομψότητα. Κάθε βήμα 
της εταιρικής δραστηριότητας χαρακτηρίζεται από 
μια ποιοτική επιλογή. Πράγματι, ο συνολικός έλεγχος 
όλης της παραγωγικής διαδικασίας, από τη μελέτη ως 
την υλικοτεχνική υποστήριξη, επιτρέπει την επίτευξη 
υψηλών και εγγυημένων στον χρόνο προδιαγραφών. 
Συνεργάζεται ήδη τα τελευταία χρόνια με ορισμένες 
από τις εταιρίες του Ομίλου Würth.

Η Payper έδινε ανέκαθεν μεγάλη προσοχή στην τεχνο-
λογική καινοτομία, λόγος για τον οποίο κατέχει θέση 
ευρωπαϊκής αριστείας στον τομέα. Στη νέα έδρα που 
εγκαινιάστηκε το 2017, η Payper εφάρμοσε τις πιο 
εξελιγμένες λύσεις χρησιμοποιώντας νέες ρομποτικές 
τεχνολογίες παραγωγής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
ποιότητα του περιβάλλοντος στις εγκαταστάσεις και η 
εργασιακή ευεξία των εργαζομένων, βελτιώνοντας πα-
ράλληλα τους χρόνους διαχείρισης της παραγγελίας 
και αυξάνοντας την παραγωγικότητα. Η όλη διαδικα-
σία είναι απόλυτα κωδικοποιημένη, εκμηδενίζοντας 
έτσι κάθε πιθανότητα σφάλματος.
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ΓΙΑ ΤΗ WüRTH MODYF
Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
 
EN 20471  
Ανήκει στην κατηγορία Ατομικού Προστατευτικού Εξοπλισμού 
(ΑΠΕ) 3 και εξασφαλίζει ορατότητα 360° σε όλες τις συνθήκες 
ορατότητας. Αυτό πραγματοποιείται την ημέρα με χρήση φωσφο-
ριζόντων χρωμάτων και τη νύχτα με ανακλαστικές λωρίδες που 
ανακλούν το φως. Χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα 
με την ποσότητα φωσφορίζοντος και ανακλαστικού υλικού που 
χρησιμοποιείται.

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3
Ελάχιστο εμβαδόν επιφάνειας 
φωσφορίζοντος υλικού (m²)

0,14 m² 0,50 m² 0,80 m²

Ελάχιστο εμβαδόν επιφάνειας 
ανακλαστικού υλικού (m²)

0,10 m² 0,13 m² 0,20 m²

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
για παθητικούς χρήστες δρόμων όπου η ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων είναι ≤ 30 km/h 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 (μεσαίο επίπεδο προστασίας)
για παθητικούς χρήστες δρόμων όπου η ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων είναι ≤ 60 km/h

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 (μέγιστο επίπεδο προστασίας)
για παθητικούς χρήστες δρόμων όπου η ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων είναι > 60 km/h.

EN 14404  
Πρότυπο για την προστασία των γονάτων. Η πιστοποίηση είναι 
έγκυρη μόνο με τα παντελόνια και τα προστατευτικά γονάτων της 
Modyf.
Τύπος 1:   Aνεξάρτητα από τα υπόλοιπα ρούχα, 

εφαρμόζονται απευθείας επάνω στα 
πόδια

Τύπος 2:    Ξεχωριστά προστατευτικά γονάτων που 
εφαρμόζονται επάνω στο παντελόνι

 Επίπεδο απόδοσης 0:   Kαμία προστασία από διάτρηση, επίπε-
δο έδαφος μόνο

Επίπεδο απόδοσης 1:   Eλαφρώς ανώμαλο έδαφος, αντοχή στη 
διείσδυση ≤ 100 N ± 5 N

Επίπεδο απόδοσης 2:   Πολύ ανώμαλο έδαφος, αντοχή στη 
διείσδυση ≤ 250 N ± 10 N

EN 343
Προστασία από κακές καιρικές συνθήκες, αντοχή στη διείσδυση 
νερού (σε mm στήλης ύδατος) και διαπερατότητα υδρατμών (τιμή 
RET).
EN 343 Κατηγορία 1:  RET > 150:   μη διαπνέον υλικό
EN 343 Κατηγορία 2:  RET > 20 έως 150:  
                υλικό περιορισμένης ικανότητας διαπνο-

ής έως μη διαπνέον υλικό
EN 343 Κατηγορία 3: RET < 20:
                διαπνέον έως εξαιρετικά διαπνέον υλικό

Η τιμή RET = «Resistance to Evaporative Heat Transfer» («Αντοχή 
στη μεταφορά θερμότητας με εξάτμιση») καθορίζει την αντοχή 
που επιδεικνύει ένα υλικό στη διέλευση υδρατμών μέσα από 
αυτό. Επομένως, όσο μικρότερη είναι η τιμή RET, τόσο μεγαλύτε-
ρη είναι η ικανότητα διαπνοής.

MULTINORM 

               
1. 
EN ISO 11611 
Προστατευτικός ρουχισμός για χρήση σε συγκολλήσεις και 
συναφείς κατεργασίες
Κατηγορία 1:   Προστασία από λιγότερο επικίνδυνες τεχνικές 

συγκόλλησης και καταστάσεις, όπου παρατη-
ρούνται χαμηλότερα επίπεδα πυρακτωμένων 
θραυσμάτων και θερμότητας από ακτινοβολία.

Κατηγορία 2:   Προστατευτικός ρουχισμός για περισσότερο 
επικίνδυνες τεχνικές συγκόλλησης και καταστά-
σεις, όπου παρατηρούνται υψηλότερα επίπεδα 
πυρακτωμένων θραυσμάτων και θερμότητας από 
ακτινοβολία.

Τύπος 6:  Προστατευτικός ρουχισμός για χημικούς κινδύ-
νους.
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2.
EN ISO 11612: 2008 
Προστατευτικός ρουχισμός για προστασία από θερμότητα και 
φλόγες
Κωδικός A1-A2:   Περιορισμένη διασπορά φλόγας (A1: 

οριζόντια διασπορά φλόγας, A2: πλευρική 
διασπορά φλόγας)

Κωδικός B1-B3:  Θερμότητα από συναγωγή
Κωδικός C1-C4:  Θερμότητα από ακτινοβολία
Κωδικός D1-D3:   Πυρακτωμένα θραύσματα τηγμένου αλουμι-

νίου
Κωδικός E1-E3:  Πυρακτωμένα θραύσματα τηγμένου σιδήρου
Κωδικός F1-F3:  Θερμότητα από επαφή
Αυτός ο ρουχισμός πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση τουλάχι-
στον A1 ή/και A2 και να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον έναν άλλο 
κωδικό. Ο αριθμός μετά το γράμμα στον κωδικό αντιπροσωπεύει 
το επίπεδο προστασίας που επιτυγχάνεται. Όσο μεγαλύτερος 
είναι ο αριθμός του επιπέδου προστασίας, τόσο υψηλότερη είναι 
η προστασία.

3.
EN 1149 
Προστατευτικός ρουχισμός με ηλεκτροστατικές ιδιότητες.

4.
EN 1149-3 και EN 1149-5 
Αυτά τα πρότυπα διέπουν τις μεθόδους δοκιμών και τις απαιτήσεις 
απόδοσης. Ο ρουχισμός παρέχει προστασία από τον στατικό 
ηλεκτρισμό εφόσον φοριέται κλειστός και σε συνδυασμό με τα ανά-
λογα παπούτσια και εσώρουχα, καθώς και με την προϋπόθεση ότι 
το δάπεδο είναι γειωμένο. Πρέπει να φοριέται σε χώρους όπου δημι-
ουργούνται σπινθήρες από ηλεκτρική εκκένωση οι οποίοι μπορεί να 
προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά. Τέτοιου είδους επικίνδυνοι χώροι 
είναι τα πρατήρια καυσίμων, οι χώροι ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, οι 
χώροι εγκατάστασης βοηθητικών παροχών κ.λπ.

5.
EN 61482-1-2 / IEC 61482-1-2  
Προστασία από τους θερμικούς κινδύνους ενός ηλεκτρικού 
τόξου.
Η διαφορά μεταξύ των προτύπων EN 61482-1-2 και IEC 61482-
1-2 είναι η καθορισμένη μέθοδος δοκιμών. Το ηλεκτρικό τόξο 
δημιουργείται από το σπινθηρισμό μεταξύ δύο αγωγών. Είναι 
πολύ επικίνδυνο όχι μόνο από ηλεκτρικής πλευράς, αλλά και 
από θερμικής. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη 
υψηλών θερμοκρασιών που ενδεχομένως να είναι πολύ επικίνδυ-
νες για τους ανθρώπους. Η προστασία από ηλεκτρικά τόξα πα-
ρέχεται μόνο όταν φοριέται όλος ο προστατευτικός ρουχισμός 
και είναι κλειστός. Αυτός ο προστατευτικός ρουχισμός δεν 
παρέχει προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, καθώς 
δεν διαθέτει μονωτικές ιδιότητες. Ανάλογα με την ανάλυση κιν-
δύνου, ενδέχεται επίσης να απαιτείται η χρήση προστατευτικού 
καλύμματος κεφαλής και γαντιών.

Για όλα τα πρότυπα: η κατηγορία απόδοσης για κάθε ένα από 
τα επιμέρους πρότυπα πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με την 
ανάλυση κινδύνου.
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CORDURA®   
Το ύφασμα Cordura® είναι απίστευτα ανθεκτικό, ελαφρύ και εύκολο στη φροντίδα. Ακόμα 
και το πιο ελαφρύ ύφασμα Cordura® είναι δύο φορές πιο ανθεκτικό στο τρίψιμο σε 
σύγκριση με ένα ύφασμα από κοινό νάιλον. Η ονομασία Cordura® είναι σήμα κατατεθέν της 
INVISTA Technologies S.á.r.l., Η.Π.Α.

KENA® BIONICS 
Τεχνολογία για ανώτερης ποιότητας στεγανοποιητικά επιφανειών, η οποία βασίζεται στην 
αρχή της αυτο-οργάνωσης. Τα άτομα και τα μόρια οργανώνονται από μόνα τους σε υψηλής 
πυκνότητας κρυσταλλικές δομές. Το ιδιαίτερο πλεονέκτημα των βιονικών προϊόντων KENA® 
είναι ότι διασκορπίζονται εξαιρετικά αραιά, αλλά, παρόλα αυτά, είναι πολύ αποτελεσματι-
κά. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται στο σπρέι ρινικής προστασίας και το αποσμητικό 
υποδημάτων της Würth MODYF. Η ονομασία KENA® είναι σήμα κατατεθέν της Kerona 
GmbH, Γερμανία.

OEKO-TEX® 

Η σήμανση "Εμπιστοσύνη στα υφάσματα - ελεγμένα για βλαβερές ουσίες σύμφωνα με το 
Πρότυπο Oeko-Tex® 100" χρησιμοποιείται για προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται σε 
υψηλές ανθρωπο-οικολογικές απαιτήσεις και έχουν ελεγχθεί για τυχόν βλαβερές ουσίες. 
Αυτά τα υφάσματα έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με περισσότερες από 100 παραμέτρους 
και έχουν περάσει όλες τις δοκιμές. Η ονομασία Oeko-Tex® είναι σήμα κατατεθέν της 
εταιρείας Forschungsinstitut Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 
Bönnigheim, Γερμανία.

ORGANIC COTTON
Το οργανικό βαμβάκι παράγεται από φυτά που δεν έχουν τροποποιηθεί γενετικά και έχουν 
καλλιεργηθεί χωρίς χημική επεξεργασία.

 
3M™ SCOTCHLITE™ 
Ανακλαστικό υλικό το οποίο βοηθά στην έγκαιρη αναγνώριση ανθρώπων σε περιβάλλον 
πολύ χαμηλού φωτισμού και στο σκοτάδι, αποτρέποντας έτσι την πρόκληση σοβαρών 
τραυματισμών.

STRETCHBELT 
Η ειδικά εξελιγμένη τεχνολογία STRETCHBELT επιτρέπει στη μέση του παντελονιού εργασίας 
να εκταθεί κατά έως και 6 cm. Έτσι, εξασφαλίζεται τέλεια εφαρμογή σε οποιαδήποτε στάση 
του σώματος, χάρη στα ελαστικά ενθέματα που διαθέτει το παντελόνι. 

SYMPATEX® 
Μια εξαιρετικά λεπτή, μη πορώδης μεμβράνη πολυεστέρα η οποία είναι αντιανεμική και 
αδιάβροχη, αλλά, συγχρόνως, παράγει διαπνέοντα προϊόντα. Η μεμβράνη λαμινάρεται είτε 
απευθείας στην εσωτερική πλευρά του εξωτερικού υφάσματος είτε ενσωματωμένη ανάμεσα 
στην επένδυση και το εξωτερικό ύφασμα. Τα ρούχα και τα υποδήματα που κατασκευάζονται 
με Sympatex® αποτελούν προϊόντα εξαιρετικά υψηλής τεχνολογίας. Η ονομασία Sympatex® 
είναι σήμα κατατεθέν της SympaTex Technologies GmbH, Γερμανία.

THINSULATE® 

Μια υφασμάτινη μεμβράνη η οποία παρέχει άριστη μόνωση από το κρύο και τη ζέστη. Σήμα 
κατατεθέν της 3M Company, Η.Π.Α.

WC (WATER COLUMN)
Η στήλη ύδατος (Σ.Υ.) μετριέται σε χιλιοστά (mm). Αυτή η τιμή σας πληροφορεί για την 
αντοχή ενός υφάσματος στο νερό. Όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος της στήλης ύδατος, τόσο 
υψηλότερο είναι το επίπεδο αντοχής του υφάσματος στο νερό.

E-CARE 
Αυτή η τεχνολογία παρέχει προστασία σε βαθμό 99,9% 
από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και ενσωματώνεται στις 
τσέπες κινητού τηλεφώνου.

SILVERPRO 
Η σχεδίαση με ανακλαστικά ασημί σημεία βρίσκεται στο 
εσωτερικό του επάνω μέρους και ρυθμίζει τη θερμοκρασία 
του σώματος. Η θερμότητα του σώματος ανακλάται και, 
κατά συνέπεια, διατηρείται. Χάρη στο λειτουργικό fleece, 
η δυσάρεστη υγρασία του σώματος (οσμή ιδρώτα) 
απομακρύνεται από το δέρμα.

STRETCHBELT
Η ειδικά εξελιγμένη τεχνολογία STRETCHBELT επιτρέπει στη 
μέση του παντελονιού εργασίας να εκταθεί κατά έως και 6 
cm. Έτσι, εξασφαλίζεται τέλεια εφαρμογή σε οποιαδήποτε 
στάση του σώματος, χάρη στα ελαστικά ενθέματα που 
διαθέτει το παντελόνι. 

ODOURSTOP 
Αυτή η πρωτοποριακή και αντιβακτηριδιακή κατασκευή 
εξασφαλίζει έλεγχο των οσμών και, ως αποτέλεσμα αυτού, 
προσφέρει μια αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί.  
Η ανάπτυξη των βακτηριδίων προλαμβάνεται και σταματά. 
Το φυσικό άλας αργύρου εξουδετερώνει αποτελεσματικά 
και αξιόπιστα την οσμή του ιδρώτα.

MODYTEX 
Πρόκειται για μια αδιάβροχη, διαπνέουσα και λειτουργική 
μεμβράνη. Επιπλέον, η μεμβράνη αυτή παρέχει και 
αντιανεμική προστασία. Το MODYTEX χρησιμοποιείται 
τόσο σε ρούχα, όσο και σε παπούτσια.

STRETCHFIT
Τα ρούχα εργασίας Stretchfit περιέχουν ελαστικά ενθέματα 
που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε ελευθερία κινήσεων 
στο μέγιστο. Το παντελόνι είναι ανθεκτικό στα σχισίματα. 
Χάρη στην περιεκτικότητα του υφάσματος σε βαμβάκι, 
προσφέρει κορυφαία άνεση όταν το φοράτε, σας ζεσταίνει 
τον χειμώνα και χαρίζει στο σώμα σας μια ευχάριστη, 
δροσερή αίσθηση το καλοκαίρι. Επιπλέον, το ρούχο είναι 
πιο ανθεκτικό.
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CLASSIC
ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα είδη ρουχισμού της συλλογής «Classic Line» τα εμπιστεύονται οι πελάτες μας  
τα τελευταία 12 χρόνια. Προσφέρουν άνεση και προστασία στον χώρο εργασίας  
και διατίθονται σε διάφορα χρώματα και μεγέθη.



CLASSIC ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

100% βαμβάκι - περίπου 260 g/m2

 B Κλείσιμο μπροστινής τσέπης με κρυφό κουμπί.
 B Ελαστική μέση.
 B 2 πλαϊνές τσέπες και 1 πλαϊνή τσέπη εργαλείων.
 B Πλύση στους 40°C.

9500 000  ...
ΜΑΥΡΟ | S/697 M/698 L/699 XL/700 XXL/701 2XL/702
ΜΠΛΕ | S/703 M/704 L/705 XL/706 XXL/707 2XL/708
ΓΚΡΙ | S/709 M/710 L/711 XL/712 XXL/713 2XL/714

9500 000  ...
ΜΑΥΡΟ | S/721 M/722 L/723 XL/724 XXL/725
ΜΠΛΕ | S/726 M/727 L/728 XL/729 XXL/730 3XL/731
ΓΚΡΙ | S/733 M/734 L/735 XL/736 XXL/737 3XL/738
ΚΟΚΚΙΝΟ | S/739* M/740* L/741* XL/742* XXL/743* 3XL/744*

CLASSIC ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ

Ύφασμα 65% πολυεστέρας - 35% βαμβάκι - περίπου 245 g/m2

 B 1 μεγάλη τσέπη στην πατιλέτα.
 B 2 τσέπες πλαϊνές και 2 τσέπες πίσω με ταινίες με αυτοπρόσφυση.
 B Λογότυπο Würth στο επάνω μέρος της πατιλέτας.
 B Πλύση στους 40°C.

90 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ  



POWER  
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παντελόνι με θηλιές για ζώνη και λάστιχο στη μέση, φερμουάρ και 
κουμπί. Διπλές ραφές στον καβάλο και στο εσωτερικό των ποδιών.

100% βαμβάκι - περίπου 260 g/m2

 B Δύο κλασικές τσέπες μπροστά.
 B Μία τσέπη για κέρματα.
 B Μία τσέπη για μέτρο στη δεξιά πλευρά.
 B Μία τσέπη αριστερά με καπάκι LOCK SYSTEM.
 B Δύο τσέπες πίσω, μία από αυτές με καπάκι και αυτοπρόσφυση.

CABIN  
ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ελαφρύ μπουφάν τύπου τζιν. 

100% βαμβάκι - περίπου 260 g/m2

 B Μπροστινό κλείσιμο με πλαστικά κουμπιά.
 B Δύο τσέπες στο στήθος.
 B Μία εκ των οποίων με θήκη για κινητό τηλέφωνο.
 B Στήριγμα για σήμα.
 B Θήκη στυλό και καπάκι με αυτοπρόσφυση.
 B Μανσέτα με κουμπί.
 B Προσαρμοζόμενο στρίφωμα με αυτοπρόσφυση.

5359 181 ... |  MΠΛΕ NAVY 

5359 181 |  ΜΠΛΕ NAVY 

S/101 M/102 L/103 XL/104 XXL/105 3XL/106

M/612 L/613 XL/614 XXL/615 
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5359 181 ... |  MΠΛΕ NAVY 5359 181 ... |  MΠΛΕ NAVY 

S/671 M/672 L/673 XL/674 XXL/675 3XL/676 S/681 M/682 L/683 XL/684 XXL/685 3XL/686

TROLLEY ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ
Σαλοπέτα με εκτεταμένο προστατευτικό νεφρών. 

100% βαμβάκι - περίπου 260 g/m2

 B Eλαστικά τελειώματα και κούμπωμα με πόρπη.
 B Πλαϊνό άνοιγμα με κουμπιά και φερμουάρ με καπάκι.
 B Λάστιχο στη μέση.
 B Διπλές ραφές στον καβάλο και το εσωτερικό των ποδιών.
 B Τσέπη στο στήθος με στήριγμα για σήμα και κλείσιμο με φερμουάρ.
 B Δύο μπροστινές τσέπες και θήκη για στυλό.
 B Δεξιά τσέπη για μέτρο και πίσω τσέπη με καπάκι και αυτοπρόσφυση . 

COVER ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ
Σαλοπέτα με εκτεταμένο προστατευτικό νεφρών. 

100% βαμβάκι - περίπου 260 g/m2

 B Kεντρικό φερμουάρ με διπλό μεταλλικό κλειδί.
 B Λάστιχο στους καρπούς και εσωτερικά στη μέση πίσω.
 B Δυο τσέπες στο στήθος (η μία με καπάκι).
 B Δύο τσέπες στο πίσω μέρος (η μία με καπάκι).
 B Θήκη για κινητό τηλέφωνο.
 B Στήριγμα για σήμα.
 B Θήκη στυλό και καπάκι με αυτοπρόσφυση.
 B Θήκη για ταινία μέτρησης.
 B Διπλές ραφές στον καβάλο και το εσωτερικό των ποδιών.
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BASIC  
ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΧΑΡΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΤΣΕΠΕΣ. 

Τα είδη ρουχισμού της συλλογής «Basic» είναι φτιαγμένα από 100% βαμβακερό ύφασμα.  
Αυτό το υλικό εξασφαλίζει ισορροπημένη θερμοκρασία του σώματος τόσο τον χειμώνα,  
όσο και το καλοκαίρι, ενώ παρέχει επίσης προστασία από εκτινασσόμενους σπινθήρες.  
Στους πελάτες μας αρέσουν ιδιαίτερα για την άνετη εφαρμογή και την κλασική σχεδίασή τους.



BASIC ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πρακτικό μπουφάν με υψηλή λειτουργικότητα και τέλεια άνεση 
όταν φοριέται. Με στιλάτες ραφές που δημιουργούν αντίθεση και 
ανακλαστικά ενθέματα μπροστά και πίσω.

100% βαμβάκι - περίπου 240 g/m2

 B Πρότυπο OEKO-TEX® 100, καλυμμένα κουμπιά και φερμουάρ.
 B 2 μπροστινές τσέπες, τσέπη στήθους με θέση για κινητό τηλέφωνο 
και θέση για στιλό.

 B Ανακλαστικό ρέλι.
 B Όρθιος γιακάς.
 B Ελαστικά ενθέματα στις πλευρές του στριφώματος.

BASIC  
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ
Πρακτικό παντελόνι που προσφέρει κορυφαία άνεση όταν φοριέται. 
Τα καλυμμένα κουμπιά και το καλυμμένο φερμουάρ εμποδίζουν 
την πρόκληση γρατζουνιών κατά το βάψιμο ή την εκτέλεση άλλων 
εργασιών σε ευαίσθητες επιφάνειες, όπως π.χ. σε συνεργεία 
αυτοκινήτων.

100% βαμβάκι - περίπου 240 g/m2 

 B Πρότυπο OEKO-TEX® 100, καλυμμένα κουμπιά και φερμουάρ. 
 B 2 μπροστινές τσέπες, πλευρική τσέπη, τσέπη για χάρακα, πίσω 
τσέπη, τσέπη κινητού τηλεφώνου.

 B Ανακλαστικό ρέλι.
 B Ελαστικοποιημένη μέση.

M001 147 ... | ΓΚΡΙ 
M001 145 ... | ΜΠΛΕ NAVY
S/000* M/001 L/002 XL/003 XXL/004*

M003 170 ...  | ΓΚΡΙ 
M003 168 ... | ΜΠΛΕ NAVY
44/044* 46/046  48/048 50/050 52/052  
54/054 56/056* 58/058 60/060

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.
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BASIC

ΡΑΦΕΣ ΠΟΥ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ 

ΑΝΤΙΘΕΣΗ

ΤΣΕΠΗ ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  

Η πρόσθετη τσέπη κινητού τηλεφώνου 
προστατεύει το τηλέφωνό σας ενώ 

εργάζεστε και μετακινείστε. 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 
ΕΝΘΕΜΑΤΑ 

Χάρη στα ανακλαστικά ενθέματα, είστε 
ορατοί ακόμα και στο σκοτάδι. 

ΡΑΦΕΣ ΠΟΥ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ 

ΑΝΤΙΘΕΣΗ 
Οι ραφές που δημιουργούν αντίθεση 

αποτελούν ένα ιδιαίτερα μοντέρνο 
στοιχείο σε αυτήν τη σειρά.

ΤΣΕΠΗ ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΕ 

ΑΥΤΟΠΡΟΣΦΥΣΗ

 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 
ΕΝΘΕΜΑΤΑ 
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BASIC ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ
Άνετη και εξαιρετικά λειτουργική φόρμα με τιράντες. Με στιλάτες 
λεπτομέρειες που δημιουργούν αντίθεση και κατασκευή από 100% πολύ 
ανθεκτικό βαμβακερό ύφασμα υψηλής ποιότητας που διευκολύνει τις 
δύσκολες εργασίες. 

100% βαμβάκι - περίπου 240 g/m2

 B Πρότυπο OEKO-TEX® 100.
 B 2 μπροστινές τσέπες, πλευρική τσέπη, τσέπη για χάρακα, πίσω τσέπη, 
τσέπη κινητού τηλεφώνου.

 B Ανακλαστικό ρέλι.
 B Ελαστικοί και προσαρμοζόμενοι ιμάντες με πόρπες τύπου κλιπ. 

BASIC ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΟΣΩΜΗ
Αυτή η υψηλής ποιότητας φόρμα εργασίας από 100% βαμβακερό 
ύφασμα θα σας πείσει χάρη στην κορυφαία άνεση όταν τη φοράτε και τις 
μοντέρνες λεπτομέρειες. 

100% βαμβάκι - περίπου 240 g/m2

 B Πρότυπο OEKO-TEX® 100.
 B 2 μπροστινές τσέπες, πίσω τσέπη, τσέπη στήθους, πλευρική τσέπη, 
τσέπη για χάρακα, τσέπη κινητού τηλεφώνου.

 B Ανακλαστικό ρέλι.
 B Όρθιος γιακάς, καλυμμένο φερμουάρ 2 κατευθύνσεων.
 B Ελαστικοποιημένη μέση.

M004 147 ...  | ΓΚΡΙ
M004 145 ... | ΜΠΛΕ NAVY
44/044* 46/046* 48/048 50/050 52/052 54/054 
56/056 58/058 60/060

M005 037 ...*  | ΓΚΡΙ  
M005 035 ...* | ΜΠΛΕ NAVY
XS/010 S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004 3XL/005

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας. *Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.
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SAFE ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ελαφρύ unisex μπουφάν για κάθε εποχή σε στιλ τζιν. 

100% βαμβάκι - περίπου 260 g/m2

 B Kλείσιμο μπροστά με πλαστικά κουμπιά και καπάκι.
 B Κουμπιά στις μανσέτες.
 B Ρυθμιζόμενη μέση με αυτοπρόσφυση.
 B Ραφές σε χρώμα αντίθεσης.
 B Τσέπη για κινητό τηλέφωνο.
 B Αφαιρούμενο στήριγμα για σήμα.
 B Θήκη στυλό στην τσέπη στήθους με καπάκι και αυτοπρόσφυση.
 B Ανακλαστικά ένθετα στους ώμους και την πλάτη.

5359 181 ...
ΓΚΡΙ  | M/222 L/223 XL/224 XXL/225
ΜΠΛΕ NAVY | M/172 L/173 XL/174 XXL/175
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KΛΕΙΣΙΜΟ ΜΠΡΟΣΤΑ  
Με πλαστικά κουμπιά και καπάκι

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 
ΕΝΘΕΤΑ 

στους ώμους και την πλάτη

ΤΣΕΠΗ ΣΤΗΘΟΥΣ 
με θήκη στυλό, καπάκι και 

αυτοπρόσφυση

SAFE
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WORKER ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παντελόνι unisex για κάθε εποχή με ανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη, 
τριπλές ραφές στο εσωτερικό των ποδιών. 

100% βαμβάκι - περίπου 260 g/m2

 B Ελαστικό πλαϊνό μέρος.
B Θηλιές για ζώνη στη μέση.

 B Κλείσιμο με φερμουάρ και πλαστικό κουμπί.
 B Δύο κλασικές τσέπες μπροστά.
 B Μία πλαϊνή τσέπη με καπάκι LOCK SYSTEM.
 B Μία τσέπη για μέτρο.
 B Δύο τσέπες πίσω, μία από αυτές ανοικτή και μία με καπάκι και αυτοπρόσφυση.
 B Τριπλές ραφές στον καβάλο και στο εσωτερικό των ποδιών.
 B Ένθετα και ραφές σε χρώμα αντίθεσης.

5359 181 ... 
ΓΚΡΙ | S/141 M/142 L/143 XL/144 XXL/145 3XL/146
ΜΠΛΕ NAVY | S/151 M/152 L/153 XL/154 XXL/155 3XL/156

5359 182 ... *
ΜΑΥΡΟ | S/032 M/033 L/034 XL/035 XXL/036 3XL/037
*Διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

WORKER
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WORKER REFLEX  
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παντελόνι unisex για κάθε εποχή με 
ανακλαστικές λωρίδες κατηγορίας 1.

100% βαμβάκι - περίπου 260 g/m2

 B Ελαστικό πλαϊνό μέρος.
 B Θηλιές για ζώνη στη μέση.
 B Κλείσιμο με φερμουάρ και πλαστικό κουμπί.
 B Δύο κλασικές τσέπες μπροστά.
 B Μία πλαϊνή τσέπη με καπάκι LOCK SYSTEM.
 B Μία τσέπη για μέτρο.
 B Δύο τσέπες πίσω, μία από αυτές ανοικτή και  
μία με καπάκι και αυτοπρόσφυση.

 B Ένθετα και ραφές σε χρώμα αντίθεσης.
 B Ανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη.
 B Τριπλές ραφές.

5359 181 ... | ΜΠΛΕ NAVY
S/121 M/122 L/123 XL/124 
XXL/125 3XL/126

Ρωτήστε μας
για το νέο

WORKER

US AIR

CARGO  
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σπορ παντελόνι σε άνετη γραμμή και εξαιρετική 
εφαρμογή. Αυτό το παντελόνι εντυπωσιάζει με 
την άνεση και την σπορ εμφάνιση. Ιδανικό για 
την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο. 

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι (μπλε denim: 
73% βαμβάκι, 27% πολυεστέρας) – περίπου 

245 g/m2

 B Ανθεκτικό, με άνετη εφαρμογή.
 B 2 τσέπες μπροστά, 2 τσέπες πίσω,  
2 τσέπες στο πλάι, θήκη για μέτρο και κινητό 
τηλέφωνο.

 B Ενισχύσεις στα γόνατα.
 B Λάστιχο στη μέση, μοντέρνα ραφή.

Ανδρικό παντελόνι για όλες τις εποχές.

100% βαμβάκι – περίπου 280 g/m2

 B Λάστιχο στη μέση.
 B Κλείσιμο με φερμουάρ και μεταλλικό 
κουμπί.

 B Φερμουάρ στο πόδι.
 B 2 τσέπες μπροστά.
 B 2 τσέπες στο πλάι με καπάκι με κλείσιμο 
με αυτοπρόσφυση.

 B 1 τσέπη αριστερά με φερμουάρ.
 B 1 τσέπη για μέτρο δεξιά.
 B 2 τσέπες πίσω με κλείσιμο με κουμπιά.
 B Με ρέλι στα τελειώματα.

M043 034 ... | ΜΑΥΡΟ 
46/046 48/048 50/050 52/052 
54/054 56/056 58/058 60/060

Ρωτήστε μαςΡωτήστε μας
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PROMOTECH  
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δίχρωμη φόρμα, κλείσιμο μπροστά με φερμουάρ.

65% πολυεστέρας -  35% βαμβάκι 
περίπου 250 g/m2

 B Λάστιχο στις μανσέτες και κούμπωμα με κουμπιά.
 B Δύο μπροστινές τσέπες LOCK SYSTEM ενισχυμένες στο κάτω μέρος.
 B Μία μεγάλη τσέπη πολλαπλών χρήσεων στο στήθος.
 B Θήκη για κινητό τηλέφωνο.
 B Αναδιπλούμενο στήριγμα για σήμα.
 B Δύο τσέπες πίσω, μία με καπάκι και μία με δύο ανακλαστικές λωρίδες.
 B Ανακλαστικές ραφές στο στήθος και την πλάτη.
 B Λάστιχο στη μέση και πιέτα για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.

5359 181 ...  
ΓΚΡΙ-ΚΟΚΚΙΝΟ | S/691 M/692 L/693 XL/694 XXL/695 3XL/696
ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ - ΜΠΛΕ ΑΝΟΙΧΤΟ |  S/701 M/702 L/703 XL/704 

XXL/705 3XL/706
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STARLINE    
ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΔΕΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!

Ποικιλία χρωμάτων και όχι μόνο! Η πλούσια γκάμα μας, θα σας βοηθήσει να βρείτε το κατάλληλο 
ρούχο εργασίας για κάθε εποχή. Εντυπωσιάζει με τα ανθεκτικά και εύκολα στη φροντίδα υφάσματα. 
Οι πολλές τσέπες διευκολύνουν τη μεταφορά εργαλείων και προσωπικών αντικειμένων.
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ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΝΕΣΗ - ΕΥΚΟΛΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

STARLINE ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αυτό το μπουφάν εργασίας παρέχει κορυφαία άνεση χάρη στο 
λειτουργικό του κόψιμο. Το εύκολο στη φροντίδα υλικό, αλλά και η 
μοντέρνα εμφάνιση, θα σας πείσουν απόλυτα.

65% πολυεστέρας, 35% ελαστάνη - περίπου 250 g/m2 

 B Ανθεκτικό και λειτουργικό.
 B 2 μπροστινές τσέπες, τσέπη στήθους με θέση για κινητό τηλέφωνο.  
 B Ανακλαστικό ρέλι μπροστά και πίσω.
 B Ενισχυμένες ραφές, όρθιος γιακάς, καλυμμένο φερμουάρ YKK.
 B Προσαρμοζόμενες μανσέτες και στρίφωμα, πολύ μακριά πλάτη.

M001 095 ... | ΜΑΥΡΟ - ΓΚΡΙ 
M001 096 ... | ΜΠΛΕ NAVY - ΜΠΛΕ ROYAL
M001 097 ... | ΓΚΡΙ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
XS/010 S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004
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STARLINE  
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ PLUS
Αυτό το παντελόνι με λάστιχο στη ζώνη, εκτός από πολύ πρακτικό, 
είναι και πολύ ανθεκτικό και διαθέτει διάφορες τσέπες. Το σχέδιο με 
αντίθεση, αλλά και η άνεση όταν φοριέται, κάνουν αυτό το παντελόνι 
ιδιαίτερα ελκυστικό.  

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι - περίπου 250 g/m2

 B Ανθεκτικό και εύκολο στη φροντίδα.
 B 2 μπροστινές τσέπες, 2 πίσω τσέπες, πλευρική τσέπη, τσέπη για 
χάρακα, θηλιά για σφυρί.

 B Ανακλαστικό ρέλι.
 B Ελαστική μέση, τριπλή ραφή για μεγάλη διάρκεια ζωής. 
 B Με ραμμένες ενισχύσεις γονάτων και τσέπες για ένθετα 
προστατευτικά γονάτων CORDURA® πιστοποιημένα κατά EN 
14404.

M003 172 ... | ΜΑΥΡΟ - ΓΚΡΙ 
M003 173 ... | ΜΠΛΕ NAVY - ΜΠΛΕ ROYAL
M003 174 ... | ΓΚΡΙ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

44/044 46/046 48/048 50/050 52/052 
54/054 56/056 58/058 60/060

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΟΝΑΤΩΝ CORDURA®

 B Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις αυστηρές οδηγίες  
του DIN EN ISO 14404.

 B Ανθεκτικός ειδικός αφρός πολυαιθυλενίου.
 B Εξαιρετικές ιδιότητες απόσβεσης.
 B Ιδιαίτερα χαμηλό βάρος: περίπου 70 g / ζεύγος.
 B Χρώμα: ασημί.
 B Με ραμμένες ενισχύσεις γονάτων και τσέπες για ένθετα προστατευτικά 
γονάτων CORDURA® πιστοποιημένα κατά EN 14404.

M032 004 999*

* Τα «προστατευτικά γονάτων» αποτελούν ξεχωριστό προϊόν και δεν περιλαμβάνονται μαζί 
με την αγορά παντελονιού ή φόρμας Starline. 
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STARLINE ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ PLUS
Αυτή η φόρμα εργασίας με τιράντες είναι εξαιρετικά ανθεκτική. Χάρη στους 
ελαστικούς ιμάντες και την τέλεια εφαρμογή, είναι πολύ άνετη όταν φοριέται. 
Αρκεί να τη φορέσετε μία φορά και δεν θα θέλετε να τη αποχωριστείτε ποτέ ξανά!

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι - περίπου 250 g/m2

 B Ανθεκτική και εύκολη στη φροντίδα.
 B 2 μπροστινές τσέπες, 2 πίσω τσέπες, πλευρική τσέπη, τσέπη για χάρακα, 
θηλιά για σφυρί.

 B Ανακλαστικό ρέλι, ελαστικοί ιμάντες με πόρπες τύπου κλιπ.  
 B Προσαρμοζόμενη μέση, τριπλή ραφή για μεγάλη διάρκεια ζωής.
 B Με ραμμένες ενισχύσεις γονάτων και τσέπες για ένθετα προστατευτικά 
γονάτων CORDURA® πιστοποιημένα κατά EN 14404.

M404 166 ... | ΜΑΥΡΟ - ΓΚΡΙ
M404 168 ... | ΜΠΛΕ NAVY - ΜΠΛΕ ROYAL
M404 167 ... | ΓΚΡΙ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

44/421 46/423 48/425 50/427 52/429  
54/431 56/433 58/435 60/439
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝH 
ΖΩΝΗ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 

STARLINE

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 
ΓΟΝΑΤΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ 
ΜΕ CORDURA® 

ΤΣΕΠΗ ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΕ 
ΑΥΤΟΠΡΟΣΦΥΣΗ 

 

  

 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 
ΓΟΝΑΤΩΝ CORDURA® 

Τα ενισχυμένα με CORDURA® 
προστατευτικά γονάτων παρέχουν 

προστασία στα γόνατά σας σε όλες τις 
εργασίες σας. 

ΤΣΕΠΗ ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΕ 
ΑΥΤΟΠΡΟΣΦΥΣΗ 

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πάντα 
μαζί σας όποτε το χρειαστείτε, αλλά και 

καλά προστατευμένο στην πρόσθετη 
τσέπη κινητού τηλεφώνου. 

ΖΩΝΗ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΛΑΣΤΙΧΟ 
Η πρακτική μέση εξασφαλίζει 

μεγαλύτερη άνεση και καλύτερη 
εφαρμογή.
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STARLINE ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΟΣΩΜΗ
Αυτή η καθημερινή ολόσωμη φόρμα εργασίας είναι ένας πρακτικός και 
αξιόπιστος "συνεργάτης" στη δουλειά σας. Η φόρμα εργασίας παρέχει 
ιδανική προστασία του σώματος και άνεση όταν φοριέται.

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι - περίπου 250 g/m2

 B Ανθεκτική, στεγνώνει γρήγορα, εύκολη στη φροντίδα.
 B 2 μπροστινές τσέπες, 2 πίσω τσέπες, πλευρική τσέπη, τσέπη στήθους, 
τσέπη για χάρακα.

 B Ανακλαστικό ρέλι μπροστά και πίσω.
 B Τριπλή ραφή στα σημεία καταπόνησης, καλυμμένο φερμουάρ  
YKK 2 κατευθύνσεων, θηλιά για σφυρί CORDURA®.

 B Ελαστική μέση, προσαρμοζόμενες μανσέτες και ρεβέρ.

M405 087 ... * | ΜΑΥΡΟ - ΓΚΡΙ
M405 084 ...  | ΜΠΛΕ NAVY - ΜΠΛΕ ROYAL
XS/010 S/000 M/001 L/002 M/001 L/002  
XL/003 XXL/004 3XL/005

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.
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COBRA X 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άνετο παντελόνι εργασίας από υλικό stretch. Ξεχωρίζει με το 
άνετο στιλ και τις πολλές πρακτικές τσέπες. Ο αξιόπιστος 
συνοδός στις καθημερινές εργασίες και τον ελεύθερο χρόνο.

98% βαμβάκι, 2% elasthan - περίπου 240 g/m2

 B Απαλό, ελαστικό ύφασμα.
 B 6 μεγάλες τσέπες, θήκη για στυλό.
 B Φερμουάρ YKK.
 B Εργονομικό κόψιμο στα γόνατα, κορδόνι στη μέση 
(εσωτερική πλευρά).

 B Περιλαμβάνεται ζώνη.

M443 075 ... | ΛΑΔΙ 
XS/010 S/000 M/001 L/002 
XL/003 XXL/004 3XL/005
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MULTINORM
ΑΥΤΗ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Τα είδη ρουχισμού της συλλογής «Multinorm» είναι φτιαγμένα για να φοριούνται στις περιπτώσεις που 
απαιτούνται μέτρα υψηλής ασφάλειας. Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει προστατευτικά ρούχα εργασίας 
για τεχνίτες ηλεκτροσυγκολλήσεων και συγκολλήσεων τόξου, καθώς και για εργάτες που εκτίθενται σε 
θερμότητα. Εξασφαλίζει προστασία από φλόγες και πιτσιλιές καυτού υλικού. 

EN ISO 11612:2015 
A1, A2, B1, C1, E3, F1  

Προστατευτικός ρουχισμός για 
εργασίες που περιλαμβάνουν 

έκθεση σε θερμότητα

EN  ISO 11611:2015 
A1 + A2 Κλάση 2 

Προστατευτικός ρουχισμός 
για εργασίες συγκόλλησης

EN 1149-5:2008 
 

 Αντιστατικός 
προστατευτικός 

ρουχισμός

IEC 61482-2:2009 
Κλάση 1 

Προστατευτικός ρουχισμός 
για θερμικούς κινδύνους από 
σφάλματα ηλεκτρικού τόξου

EN 13034:2005
A1:2009 Τύπος 6 

Προστατευτικός ρουχισμός  
για χημικούς κινδύνους
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MULTINORM  
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 
ΤΙΡΑΝΤΕΣ
Χάρη στα ενισχυμένα γόνατα και τα ελαστικά 
ενθέματα, αυτή η αντιστατική φόρμα με τιράντες 
παρέχει μεγαλύτερη άνεση κατά την καθημερινή 
εργασία.

99% βαμβάκι, 1% αντιστατική ίνα  
περίπου 350 g/m2

 B Φλογοεπιβραδυντικό, αντιστατικό, με 
καλυμμένο φερμουάρ.     

 B 2 μπροστινές τσέπες, πίσω τσέπη με 
πτερύγιο, μεγάλη πλευρική τσέπη.

 B Ανακλαστικό ρέλι.
 B Προσαρμοζόμενοι ιμάντες με πόρπες τύπου 
κλιπ, ελαστικά ενθέματα στην περιοχή των 
γοφών.

 B Ενισχυμένα γόνατα, διπλό στρίφωμα.
 B Προστασία παρέχεται μόνο όταν το παντελόνι 
φοριέται μαζί με το μπουφάν.

M004 087 ...  | ΜΠΛΕ NAVY - ΜΑΥΡΟ
46/046 48/048 50/050 52/052 
54/054 56/056 58/058 60/060

MULTINORM  
ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αυτό το λειτουργικό και αντιστατικό μπουφάν 
εργασίας παρέχει τη μέγιστη δυνατή προστασία 
και άνεση όταν φοριέται.

99% βαμβάκι, 1% αντιστατική ίνα  
περίπου 350 g/m2

 B Φλογοεπιβραδυντικό, αντιστατικό, με 
καλυμμένο φερμουάρ.

 B 2 μπροστινές τσέπες, 2 τσέπες στήθους. 
 B Ανακλαστικά ενθέματα.
 B Προσαρμοζόμενες μανσέτες.
 B Προστασία παρέχεται μόνο όταν το 
μπουφάν φοριέται μαζί με το παντελόνι.

MULTINORM  
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 
ΣΤΗ MEΣΗ
Αντιστατικό παντελόνι που προσφέρει τη μέγιστη 
δυνατή προστασία και άνεση όταν φοριέται, 
κατάλληλο για καθημερινές εργασίες.

99% βαμβάκι, 1% αντιστατική ίνα 
περίπου 350 g/m2

 B Φλογοεπιβραδυντικό, αντιστατικό, με 
καλυμμένο φερμουάρ.    

 B 2 μπροστινές τσέπες, πίσω τσέπη με 
πτερύγιο, μεγάλη πλευρική τσέπη.

 B Ανακλαστικό ρέλι.
 B Ενισχυμένα γόνατα, ελαστική μέση, διπλό 
στρίφωμα.

 B Προστασία παρέχεται μόνο όταν το 
παντελόνι φοριέται μαζί με το μπουφάν.

M003 095 ...*  | ΜΠΛΕ NAVY - ΜΑΥΡΟ
46/046 48/048 50/050 52/052 
54/054 56/056 58/058 60/060

M001 099 ...*  | ΜΠΛΕ NAVY - ΜΑΥΡΟ
S/000 M/003  L/002 XL/003 XXL/004

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας. *Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας. *Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.
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ΜΠΟΥΦΑΝ

Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει μπουφάν τόσο για επαγγελματική χρήση, όσο και  
για δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο σας.  
Με πρωτοποριακό σχεδιασμό συνδυάζουν την άνεση με την υψηλή ποιότητα  
και εξασφαλίζουν προστασία από τις καιρικές συνθήκες όλο τον χρόνο. 
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ESCAPE ΜΠΟΥΦΑΝ
Eλαφρύ μπουφάν με αφαιρούμενα μανίκια.

100% πολυεστέρας - περίπου 180 g/m2

 B Αφαιρούμενα μανίκια.
 B Πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό κλειδί.
 B Αναδιπλούμενη κουκούλα
 B Ρυθμιζόμενες μανσέτες.
 B Δύο ευρύχωρες τσέπες LOCK SYSTEM μπροστά.
 B Δύο πλαϊνές τσέπες.
 B Τσέπη στο στήθος για κινητό τηλέφωνο.
 B Με εσωτερική επένδυση, φερμουάρ για 
ευκολότερο τύπωμα και κέντημα.

5359 181 ...
ΜΑΥΡΟ  
S/721  M/722 L/723 XL/724 XXL/725 3XL/726

ΜΠΛΕ NAVY 
S/161  M/162 L/163 XL/164 XXL/165 3XL/166

RENEGADE ΜΠΟΥΦΑΝ
Unisex, πρακτικό, ελαφρύ μπουφάν με επένδυση.

Εξωτερικό υλικό: 100% πολυεστέρας - περίπου 180 g/m2

 B Πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό κλειδί.
 B Αναδιπλούμενη κουκούλα.
 B Λάστιχα στις μανσέτες.
 B Δύο ευρύχωρες τσέπες LOCK SYSTEM μπροστά.
 B Δύο πλαϊνές τσέπες.
 B Τσέπη στο στήθος για κινητό τηλέφωνο.
 B Με εσωτερική επένδυση.
 B Φερμουάρ για ευκολότερο τύπωμα και κέντημα.

5359 181 ...
ΜΑΥΡΟ | S/231  M/232 L/233 XL/234 XXL/235 3XL/236
ΜΠΛΕ NAVY | S/271  M/272 L/273 XL/274 XXL/275 3XL/276 
ΓΚΡΙ | S/561  M/562 L/563 XL/564 XXL/565 3XL/566
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TORNADO ΜΠΟΥΦΑΝ
Πρακτικό μπουφάν με αποσπόμενα μανίκια και ανακλαστικές ταινίες.

Εξωτερικό υλικό: 100% πολυεστέρας Modyfill  
Εσωτερική επένδυση: 100% πολυεστέρας - περίπου 180 g/m2

 B Αφαιρούμενα μανίκια.
 B Πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό κλειδί.
 B Πλαστικά κουμπιά στο καπάκι.
 B Αφαιρούμενη ή/και αναδιπλούμενη κουκούλα.
 B Ρυθμιζόμενες μανσέτες.
 B Γκρι ανακλαστικές λωρίδες μπροστά και πίσω.
 B Προδιαμορφωμένοι αγκώνες.
 B Πλαϊνό άνοιγμα αερισμού με επένδυση και φερμουάρ.
 B Εννέα εξωτερικές τσέπες, δύο με LOCK SYSTEM, δύο με φερμουάρ και 
ενισχυμένο εσωτερικό, μία με αφαιρούμενο στήριγμα για σήμα.

 B Εσωτερική επένδυση.
 B Εσωτερικός γιακάς από microfleece.
 B Ισοθερμική επένδυση στην πλάτη και στο κάτω μέρος.
 B Ένθετα στο κάτω μέρος των μανικιών που επιτρέπουν την κυκλοφορία 
του αέρα.

 B Εσωτερικό κορδόνι και φερμουάρ για ευκολότερο τύπωμα και κέντημα.

5359 181 ...
ΚΟΚΚΙΝΟ | S/191  M/192 L/193 XL/194 XXL/195 3XL/196
ΜΑΥΡΟ | S/521  M/522 L/523 XL/524 XXL/525 3XL/526
ΜΠΛΕ ROYAL | S/261  M/262 L/263 XL/264 XXL/265 3XL/266
ΓΚΡΙ  | S/291  M/292 L/293 XL/294 XXL/295 3XL/296
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M041 020 ... | ΜΑΥΡΟ 
M041 019 ... | ΜΠΛΕ NAVY
S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004

ΤΖΑΚΕΤ PLUS
Άνετο τζάκετ τύπου pilot για διάφορες χρήσεις. 
Χάρη στα αφαιρούμενα μανίκια, μπορεί να 
φορεθεί και ως πρακτικό γιλέκο.

Εξωτερικό υλικό: 50% βαμβάκι,  
50% πολυεστέρας  

Επένδυση: 100% πολυεστέρας 
περίπου 250 g/m2 

 B Αντιανεμικό, υδροαπωθητικό.
 B Τσέπη κινητού τηλεφώνου, τσέπη στο μανίκι, 
μπροστινές τσέπες και τσέπη στήθους που 
κλείνουν.

 B Ζεστή αφαιρούμενη υφασμάτινη επένδυση, 
αφαιρούμενα μανίκια και χειμερινός γιακάς.  

 B Φερμουάρ YKK, ελαστικές μανσέτες και 
στρίφωμα.

 B Κλασικό κόψιμο μπλουζόν.

ΜΠΟΥΦΑΝ NEW CRAFT 
Ιδανικό για χαμηλές θερμοκρασίες!
Πρωτοποριακό, ζεστό και επενδεδυμένο 
μπουφάν με φερμουάρ σε κόκκινο χρώμα. 
Παρέχει κορυφαία άνεση χρήσης και μπορεί να 
συνδυαστεί με διάφορους τρόπους.

Εξωτερικό υλικό: 100% πολυεστέρας 
περίπου 65 g/m2. 

 
Επένδυση:  100% πολυεστέρας 

περίπου 310 g/m2.

 B  Ζεστή καπιτονέ επένδυση, ψηλό κολάρο, 
μακριά πλάτη.

 B  2 μπροστινές τσέπες, τσέπη στήθους, 
εσωτερική τσέπη, όλες ασφαλιζόμενες.

 B  Καλυμμένο φερμουάρ μπροστά, 
προστατευτικό σιαγόνας, ενισχυμένοι 
αγκώνες.

 B  Ενισχυμένο ύφασμα στην περιοχή των 
αγκώνων.

 B  Τελείωμα με κορδόνι και στοπ.

M411 211... | ΜΑΥΡΟ
M411 238 ... | ΜΠΛΕ MARINE
M/ 001   L/ 002  XL/ 003   XXL/ 004

EN 343
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TALLIN ΜΠΟΥΦΑΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ "3 ΣΕ 1" 
Αυτό το λειτουργικό μπουφάν σας κρατά 
ζεστούς, είναι άνετο όταν φοριέται και χάρη στο 
σπορ σχέδιό του, είναι ιδανικό για χρήση τόσο 
στην εργασία, όσο και για δραστηριότητες κατά 
τον ελεύθερο χρόνο σας.

Εξωτερικό μπουφάν: 100% πολυεστέρας - 
περίπου 160 g/m2   

Εσωτερικό μπουφάν: 100% πολυεστέρας - 
περίπου 240 g/m2 

 B Άσχιστο ύφασμα, ελαφρύ, ανθεκτικό, 
διαπνέον, υδροαπωθητικό (5.000 mm Σ.Υ.).

 B 2 μπροστινές τσέπες, 2 εσωτερικές τσέπες, 
τσέπη στήθους.

 B Καλυμμένο και αδιάβροχο μπροστινό 
φερμουάρ, θερμοσυγκολλημένες ραφές.

 B Ψηλός γιακάς, προσαρμοζόμενες μανσέτες 
και στρίφωμα, αφαιρούμενη κουκούλα.

 B Αφαιρούμενη εσωτερική ζακέτα fleece  
με 2 τσέπες και φοδραρισμένα μανίκια.

M411 176 ... | ΜΑΥΡΟ

S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004 
3XL/005

ΔΙΠΛΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΖΑΚΕΤΑ FLEECE

M411 302 ... | ΓΚΡΙ
M/ 001   L/ 002  XL/ 003   XXL/ 004

M411 303 ... | ΜΠΛΕ
M/ 001   L/ 002  XL/ 003   XXL/ 004
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ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΑΡΚΑ DRACO 
Ζεστό παρκά από ανθεκτικό, άσχιστο ύφασμα ripstop. Προστατεύει 
από τη βροχή και το χιόνι.

100% πολυεστέρας.

 B  Αδιάβροχο ύφασμα ripstop.
 B  4 εξωτερικές τσέπες, εσωτερική τσέπη.
 B  Καλυμμένες ραφές, ανακλαστικά ένθετα, κλιπ στερέωσης σήματος.
 B  Αφαιρούμενη κουκούλα, ρυθμιζόμενο κορδόνι στη μέση.
 B  EN 343.

M411 196 ... | ΜΠΛΕ NAVY 
M/ 001   L/ 002  XL/ 003   XXL/ 004 

EN 343

HISPEED ΜΠΟΥΦΑΝ
Δίχρωμο αντρικό μπουφάν υψηλής ορατότητας με ταινίες 3M.

100% πολυεστέρας - περίπου 190 g/m2

 B Δίχρωμο αντρικό μπουφάν υψηλής ορατότητας με ταινίες 3M.
 B Πλαστικό φερμουάρ με μεταλλικό κλειδί με καπάκι και 
αυτοπρόσφυση.

 B Ελαστικές ρυθμιζόμενες μανσέτες.
 B Δύο καλυμμένες τσέπες μπροστά.
 B Μία τσέπη στο στήθος με στήριγμα για σήμα.
 B Εσωτερική επένδυση.
 B Εσωτερικός γιακάς από fleece.
 B Εσωτερική τσέπη.
 B Θερμοκολλημένες ραφές.

5359 181... | ΚΙΤΡΙΝΟ 
M/322 L/323 XL/324 XXL/325 3XL/326
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ΓΙΛΕΚΑ
Νέα συλλογή αμάνικων, unisex μπουφάν,  
ιδανικά στην καθημερινή εργασία, αλλά και στη βόλτα.  
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ΓΙΛΕΚΑ

WANTED ΓΙΛΕΚO 
Eξαιρετικά άνετο αμάνικο μπουφάν ιδανικό τόσο για άνδρες, 
όσο και για γυναίκες.

100% πολυεστέρας - 180 g/m2

 B Πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό κλειδί.
 B Δύο ευρύχωρες τσέπες LOCK SYSTEM μπροστά.
 B Δύο πλαϊνές τσέπες.
 B Τσέπη στο στήθος για κινητό τηλέφωνο.
 B Με εσωτερική επένδυση.
 B Φερμουάρ για ευκολότερο τύπωμα και κέντημα.

5359 181 ...
SΜΟΚΕ  | S/421  M/422 L/423 XL/424 XXL/425 3XL/426
MΑΥΡΟ | S/441  M/442 L/443 XL/444 XXL/445 3XL/446
ΜΠΛΕ NAVY  | S/501  M/502 L/503 XL/504 XXL/505 3XL/506

AIRSPACE  ΓΙΛΕΚO 
Unisex αμάνικο μπουφάν ιδανικό στη δουλειά αλλά και στον 
ελεύθερο χρόνο.

100% πολυεστέρας - 175 g/m2

 B Πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό κλειδί.
 B Περίγραμμα στην πλάτη.
 B Δύο ευρύχωρες τσέπες με φερμουάρ.
 B Μεγάλη τσέπη στο στήθος για κινητό τηλέφωνο.
 B Κρίκος για σήμα.
 B Ανακλαστικές ραφές στο στήθος και την πλάτη.
 B Εσωτερική επένδυση υψηλής πυκνότητας.
 B Εσωτερικός γιακάς από fleece.
 B Μία εσωτερική τσέπη.

5359 181 ...
SΜΟΚΕ  | S/281  M/282 L/283 XL/284 XXL/285 3XL/286
ΜΠΛΕ NAVY | S/301  M/302 L/303 XL/304 XXL/305 3XL/306
MΑΥΡΟ  | S/311  M/312 L/313 XL/314 XXL/315 3XL/316
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ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ NEW CRAFT 
Ιδανικό για χαμηλές θερμοκρασίες! 
Πρωτοποριακό, ζεστό και επενδεδυμένο γιλέκο με φερμουάρ σε 
κόκκινο χρώμα. Παρέχει κορυφαία άνεση χρήσης και μπορεί να 
συνδυαστεί με διάφορους τρόπους.

Εξωτερικό υλικό:  100% πολυεστέρας - περίπου 65 g/m2. 
Επένδυση: 100% πολυεστέρας - περίπου 310 g/m2.

•  Ζεστό καπιτονέ γιλέκο, ψηλό κολάρο.
•  2 μπροστινές τσέπες, τσέπη στήθους, εσωτερική τσέπη, όλες 

ασφαλιζόμενες.
•  Καλυμμένο φερμουάρ μπροστά, προστατευτικό σιαγόνας.
• Τελείωμα με κορδόνι και στοπ.

M442 040 ... | ΜΠΛΕ
M442 041 ... | ΓΚΡΙ
M442 045 ... | ΜΑΥΡΟ

M/ 001   L/ 002    XL/ 003   XXL/ 004
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SOFTSHELL
Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει άνετα και στιλάτα αντιανεμικά μπουφάν ιδανικά 
για την άνοιξη το καλοκαίρι και τις περιόδους με ελαφρύ κρύο.

GALE ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL
Με άνετη γραμμή, ελαφρύ μπουφάν softshell.  
Ιδανικό για το ελαφρύ κρύο.

100% πολυεστέρας - περίπου 320 g/m2

 B Με ρεγκλάν μανίκια.
 B Κουκούλα με διπλό γαζί και κορδόνι.
 B Μακρύ φερμουάρ.
 B Ρυθμιζόμενες μανσέτες με κούμπωμα αυτοπρόσφυση.
 B Δύο εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ.

5359 181 ...  | ΜΑΥΡΟ
S/531 M/532 L/533 XL/534 XXL/535 3XL/536

123ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ  



CITY ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL
Σπορ και ανθεκτικό σε κάθε καιρό μπουφάν softshell. Συνδυάζει 
λειτουργικότητα και εντυπωσιακή εμφάνιση με ιδανικό τρόπο. Το 
ανακλαστικό ρέλι παρέχει εξαιρετική ορατότητα.

94% πολυεστέρας, 6% ελαστάνη - περίπου 300 g/m2

 B Αντιανεμικό, υδροαπωθητικό (8.000 mm Σ.Υ.), διαπνέον, 
ανθεκτικό, ελαστικό.

 B 2 εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ, 2 εσωτερικές τσέπες,  
τσέπη με φερμουάρ στο μανίκι.

 B Ανακλαστικό ρέλι, ολόσωμο φερμουάρ, προστατευτικό 
πηγουνιού.

 B Επένδυση microfleece.
 B Για άνετη εφαρμογή, σας συνιστούμε να επιλέξετε ένα μέγεθος 
μεγαλύτερο από αυτό που φοράτε.

SUMMER ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL
Άνετο και ελαφρύ μπουφάν softshell με ελκυστική εμφάνιση. 
Κορυφαία ελευθερία κινήσεων χάρη στα ελαστικά ενθέματα. Ιδανικό 
για το καλοκαίρι και την άνοιξη.

92% πολυεστέρας, 8% ελαστάνη - περίπου 260 g/m2

 B Υδροαπωθητικό, αντιανεμικό, ελαφρύ, διαπνέον.
 B 2 μπροστινές τσέπες με φερμουάρ, εσωτερική διχτυωτή τσέπη.
 B Ανακλαστικά ενθέματα.
 B Mανσέτες με τρύπες αντίχειρα.
 B Προσαρμοζόμενη μέση και κουκούλα με κορδόνι περίσφιξης.
 B Μικρός όγκος πακεταρίσματος.

M441 065 ...  | ΜΑΥΡΟ 
S/001 M/001 L/002 XL/003 XXL/004

M441 097 ...  | ΜΠΛΕ
XS/010 S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004 3XL/005
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ΚΟΥΚΟΥΛΑ 
ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 
ΠΕΡΙΣΦΙΞΗΣ

SUMMER

MΑΝΣΕΤΕΣ 
ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ 
ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ

2 ΜΠΡΟΣΤΙΝΕΣ 
ΤΣΕΠΕΣ ΜΕ 
ΦΕΡΜΟΥΑΡ

 ΚΟΥΚΟΥΛΑ 
ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 
ΠΕΡΙΣΦΙΞΗΣ

2 ΜΠΡΟΣΤΙΝΕΣ 
ΤΣΕΠΕΣ ΜΕ 
ΦΕΡΜΟΥΑΡ

MΑΝΣΕΤΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ 
ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ

125ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ  



ΖΑΚΕΤΕΣ & FLEECE
Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει ζακέτες και fleece, με άνετη εφαρμογή για τις 
καθημερινές ανάγκες κατά την καθημερινή εργασία, αλλά και την βόλτα.
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STREETSTYLE  
ZAKETA ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ 
Αυτή η υψηλής ποιότητας και μοντέρνα ζακέτα με κουκούλα 
ξεχωρίζει για τη σπορ εμφάνισή της. Ταιριάζει με όλα τα 
ντυσίματα και, με την κορυφαία άνεση που σας προσφέρει όταν 
τη φοράτε, νιώθετε πάντοτε χαλαροί.

80% βαμβάκι, 20% πολυεστέρας  
περίπου 280 g/m2

 B Ανθεκτική, ελαφρώς τραχιά υφή στο εσωτερικό, καλυμμένο 
φερμουάρ.

 B Πρακτικές τσέπες.
 B Κουκούλα σε σχέδιο αντίθεσης με κορδόνι περίσφιξης.
 B Ενισχυμένες ραφές.
 B Ενισχυμένες ελαστικές μανσέτες και στρίφωμα.

M450 500 ... | ΜΑΥΡΟ 
S/000  M/001 L/002 XL/003 XXL/004

M456 097 ... | ΓΚΡΙ 
S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004

STARLINE ZAKETA FLEECE
Αυτή η μαλακή και ζεστή ζακέτα fleece με φερμουάρ έχει σπορ 
σχέδιο και εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή και άνεση όταν φοριέται.   

100% πολυεστέρας - περίπου 280 g/m2

 B Ζεστό υλικό fleece, στεγνώνει γρήγορα, εύκολο στη φροντίδα.
 B 2 πλευρικές τσέπες με φερμουάρ, 2 εσωτερικές τσέπες.
 B Ραφές που δημιουργούν αντίθεση.
 B Φερμουάρ με ανθεκτικό οδηγό.
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5359 181 ... 
ΜΑΥΡΟ | S/591 M/592 L/593 XL/594 XXL/595 3XL/595
ΜΠΛΕ NAVY | S/661 M/662 L/663 XL/664 XXL/665 3XL/665

5359 181 ... 
ΜΑΥΡΟ | S/581 M/583 L/584 XL/585 XXL/586 3XL/587
ΓΚΡΙ | S/621 M/622 L/623 XL/624 XXL/625 3XL/626
ΜΠΛΕ NAVY | S/631 M/632 L/633 XL/634 XXL/635 3XL/636

NEPAL  
ZAKETA FLEECE
Πρακτική, μαλακή και ζεστή ζακέτα fleece με λάστιχο στις 
μανσέτες και τη μέση για τέλεια εφαρμογή και άνεση.   

100% πολυεστέρας - περίπου 280 g/m2

 B Πλαστικό φερμουάρ και μονό κλειδί.
 B 2 τσέπες με καλυμμένο φερμουάρ.
 B Σταθερά μανίκια.
 B Ενισχυμένες ραφές.
 B Ίσια γραμμή πλάτης.

HOUSTON  
ZAKETA ΦΟΥΤΕΡ
Ζακέτα φούτερ με εσωτερική επένδυση στον αυχένα για 
τέλεια εφαρμογή και άνεση.   

70% βαμβάκι + 30% πολυεστέρας - περίπου 280 g/m2

 B Πλαστικό φερμουάρ και μονό μεταλλικό κλειδί.
 B Σταθερά μανίκια.
 B Ενισχυμένες ραφές.
 B Λάστιχο στις μανσέτες και στο τελείωμα.
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M456 103 ... | ΚΟΚΚΙΝΟ 
XS/010 S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004

STRETCHFIT
ΜΠΛΟΥΖΑ FLEECE
Αυτή η άνετη μπλούζα fleece είναι απλά απαραίτητη στην 
εργασία και στις δραστηριότητες αναψυχής! Το καινοτόμο 
ύφασμα προσφέρει μία αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί 
και ελευθερία κινήσεων.

100% πολυεστέρας - περίπου 220 g/m2

 B Ελαφρύ, ελαστικό, διαπνέον.
 B Τσέπη με φερμουάρ στον θώρακα.
 B 4πλά ενθέματα από ύφασμα mesh στην περιοχή της 
μασχάλης.

 B Κοντό φερμουάρ, υψηλός γιακάς,  
προστατευτικό πηγουνιού, με διαχείριση υγρασίας.

 B Ελαστικές μανσέτες, οπές αντίχειρα.

M456 079 ... | ΜΑΥΡΟ 
M356 120 ... | ΓΚΡΙ
M356 124 ... | KOKKINO

S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004 3XL/ 005

LUCA 
ΜΠΛΟΥΖΑ FLEECE 
Ισοθερμικό, ελαστικό πουλόβερ fleece σε σπορ μοντέρνα 
γραμμή, εξασφαλίζει ευχάριστο κλίμα και άνετη εφαρμογή.

100% πολυεστέρας - περίπου 160 g/m2

 B Ελαφρύ, ελαστικό, ανθεκτικό, επιτρέπει την κυκλοφορία του 
αέρα.

 B Ταχεία μεταφορά της υγρασίας, δεν κομπιάζει, ιδανικό για 
μεταποίηση.

 B Όμορφο κέντημα στον δεξιό ώμο, σε παρόμοια απόχρωση. 
 B Κοντό φερμουάρ, ψηλός γιακάς, προστασία πηγουνιού. 
 B Όμορφο τελείωμα στα μανίκια και στο λάστιχο. 
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T-SHIRT - POLO - ΦΟΥΤΕΡ 
& ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ

Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει μπλούζες σε διαφορετικούς τύπους και χρώματα, φούτερ καθώς 
και πουκάμισα εξαιρετικής ποιότητας.
Η πρακτική και λειτουργική λύση για τις καθημερινές ανάγκες κατά την εργασία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΕΤΑ ΡΟΥΧΑ
ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
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PRINT  
ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΚΟ / ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ

SUNSET MELANGE  
ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΚΟ / ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ
Αντρικό κοντομάνικο μπλουζάκι με λαιμόκοψη.

Ύφασμα 100% βαμβάκι 

 B Κοντό μανίκι.
 B Λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης 1,5 cm.
 B Βάρος 150 g/m2.
 B Πλύση στους 40°C.

Ύφασμα 93% βαμβάκι + 7% βισκόζη 

 B Κοντό μανίκι.
 B Λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης με λάστιχο spandex 1,5 cm.
 B Ενισχυτική επένδυση ανάμεσα στους ώμους, ορατή στο εσωτερικό κολάρο.
 B Ραφές stretch.
 B Σχέδιο tubular (έκδοση καμουφλάζ με πλαϊνές ραφές).
 B Βάρος 150 g/m2.
 B Πλύση στους 40°C.

5359 181 ... 
ΓΚΡΙ STEEL | S/ 111  M/112 L/113 XL/114 XXL/115 3XL/ 116
ΛΕΥΚΟ | S/ 131  M/132 L/133 XL/134 XXL/135 3XL/ 136
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ |  S/ 181  M/182 L/183 XL/184 XXL/185 3XL/ 186
ΜΠΛΕ NAVY  |  S/ 211  M/212 L/213 XL/214 XXL/215 3XL/ 216
MAYΡΟ | S/ 251  M/252 L/253 XL/254 XXL/255 3XL/ 256

5359 181 ...
ΓΚΡΙ STEEL | S/ 201  M/202 L/203 XL/204 XXL/205 3XL/ 206
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ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΚΟ / ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ

ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΚΟ / ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ

Ύφασμα 100% βαμβάκι πενιέ 

 B Μακρύ μανίκι.
 B Λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης.
 B Βάρος 150 g/m2.
 B Λογότυπο Würth μπροστά αριστερά στο στήθος.
 B Πλύση στους 40°C.

Ύφασμα 100% βαμβάκι πενιέ 

 B Κοντό μανίκι.
 B Λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης.
 B Βάρος 145 g/m2.
 B Λογότυπο Würth στο αριστερό μανίκι.
 B Πλύση στους 40°C.

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας στα χρώματα: κόκκινο, λευκό και γκρι

9500 000 ... 
ΛΕΥΚΟ |  M/589 L/590 XL/591 XXL/592 3XL/ 593
ΜΑΥΡΟ  | S/ 594  M/595 L/596 XL/597 XXL/598 3XL/ 599
ΜΠΛΕ  NAVY   | S/ 600  M/601 L/602 XL/603 XXL/604 3XL/ 605
ΜΠΛΕ ROYAL   | S/ 606  M/607 L/608 XL/609 XXL/610 3XL/ 611
ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ  | S/ 612  M/613 L/614 XL/615 XXL/616 3XL/ 617
ΚΟΚΚΙΝΟ  | S/ 618  M/619 L/620 XL/621 XXL/622 3XL/ 623

9500 000 ...
ΜΑΥΡΟ  |  S/ 657 M/658 L/659 XL/660 XXL/661
ΜΠΛΕ NAVY | S/ 662 M/663 L/664 XL/665 XXL/666
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VENICE ΜΠΛΟΥΖΑ POLO / KONTO MANIKI
Ύφασμα 100% βαμβάκι.

 B Πλέξη πικέ.
 B Βάρος 200 g/m2 .
 B Τρία κουμπιά με μαργαριταρένια όψη.
 B Ριπ γιακάς και μανσέτες.
 B Πλαϊνά ανοίγματα.
 B Καλυμμένες ραφές γιακά με ταινία.
 B Ελαστικές ραφές.
 B Ταινία ενίσχυσης στα πλαϊνά.

5359 181 ... 
KOKKINO | S/241 M/242 L/243 XL/244 XXL/245  3XL/ 246
ΛΕΥΚΟ | S/451 M/452 L/453 XL/454 XXL/455  3XL/ 456
ΜΠΛΕ NAVY | S/461 M/462 L/463 XL/464 XXL/465  3XL/ 466
SMOKE | S/481 M/482 L/483 XL/484 XXL/485  3XL/ 486
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | S/511 M/512 L/513 XL/514 XXL/515  3XL/ 516
ΜΑΥΡΟ | S/551 M/552 L/553 XL/554 XXL/555  3XL/ 556

ΜΠΛΟΥΖΑ POLO / KONTO MANIKI 

Ύφασμα 100% βαμβάκι πενιέ

 B Κοντό μανίκι.
 B Γιακάς Ριπ.
 B Πατιλέτα 3 κουμπιών στο ίδιο χρώμα.
 B Βάρος 180 g/m2 .
 B Λογότυπο Würth στο αριστερό μανίκι.
 B Πλύση στους 40°C.

9500 000 ...
ΛΕΥΚΟ |  M/624 L/625 XL/626  3XL/ 627
ΜΑΥΡΟ | S/ 628 M/629 L/630 XL/631 XXL/632 3XL/ 633
MΠΛΕ NAVY | S/ 634 M/635 L/636 XL/637 XXL/638 3XL/ 639
ΜΠΛΕ ROYAL | S/ 640 M/641 L/642 XL/643 XXL/644 3XL/ 645
ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ |  M/646 L/647 XL/648 XXL/649 3XL/ 650
ΚΟΚΚΙΝΟ | S/ 651  M/652 L/653 XL/654 XXL/655 3XL/ 656
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ΜΠΛΟΥΖΑ POLO / ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ
 B Γιακάς ριπ.
 B Πατιλέτα 3 κουμπιών στο ίδιο χρώμα.
 B Βάρος 200 g/m2.
 B Λογότυπο Würth μπροστά αριστερά στο στήθος. 
 B Πλύση στους 40°C.

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας

5966 142 ... Ύφασμα 65% βαμβάκι - 35% polyester
ΚΟΚΚΙΝΟ |  M/812*  XL/813* XXL/814*
ΓΚΡΙ |  M/815* L/816* XL/817* XXL/ 818*
ΜΠΛΕ NAVY |    XL/821* XXL/ 9500 000 551 (ολόκλ. κωδ.)
ΜΠΛΕ ROYAL | S/776   XL/ 554 XXL/ 555

9500 000 ...  Ύφασμα 100% βαμβάκι
ΜΑΥΡΟ |   L/667 XL/668 XXL/669
ΚΟΚΚΙΝΟ |  M/ 670 L/671 XL/672 XXL/673
ΓΚΡΙ |   L/674 XL/675
ΜΠΛΕ NAVY | S/676 M/ 677 L/678 XL/679 2XL/ 680
ΜΠΛΕ ROYAL | S/ 776  L/681 XL/682

VERONA ΜΠΛΟΥΖΑ POLO / ΜΑΚΡΥ MANIKI

Ύφασμα 100% βαμβάκι πενιέ.

 B Πλέξη πικέ.
 B Βάρος 180 g/m2 .
 B Τρία κουμπιά με μαργαριταρένια όψη.
 B Ριπ γιακάς και μανσέτες.
 B Πλαϊνά ανοίγματα.
 B Καλυμμένες ραφές γιακά με ταινία στο αντίστοιχο χρώμα.
 B Ελαστικές ραφές.
 B Ταινία ενίσχυσης στα πλαϊνά.

5359 181 ... 
ΜΠΛΕ NAVY | S/571 M/572 L/573 XL/574 XXL/575  3XL/ 576
ΛΕΥΚΟ | S/601 M/602 L/603 XL/604 XXL/605  3XL/ 606
ΜΑΥΡΟ | S/651 M/652 L/653 XL/654 XXL/655  3XL/ 656
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ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΟΥΤΕΡ

Ύφασμα 70% βαμβάκι - 30% πολυεστέρας.

 B Χωρίς Ραφές.
 B Με λάστιχο στη μέση και στα μανίκια.
 B Σε διάφορα χρώματα.
 B Βάρος υλικού: 300 g/m².
 B Λογότυπο Würth μπροστά αριστερά στο στήθος.
 B Πλύση στους 40°C.

9500 000 ... | 
ΜΑΥΡΟ | S/516 M/518 L/519 XL/520 XXL/436
ΚΟΚΚΙΝΟ | S/0WAG 500 471* M/522 L/523 XL/524  
  XXL/9500 001 636 3XL/ 5966 143 125*

ΓΚΡΙ | S/0WAG 500 470* 
  M/525 L/526 XL/527 3XL/ 528

ΜΠΛΕ NAVY | M/529 L/530 XL/531 XXL/ 532 3XL/ 533
ΜΠΛΕ ROYAL | S/535 M/536 L/537 XL/538 XXL/539

*Ολόκληρος κωδικός

ORLANDO ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΟΥΤΕΡ

Ύφασμα 70% βαμβάκι - 30% πολυεστέρας.

 B Σχέδιο V με ραφές στο λαιμό.
 B Με λάστιχο στη μέση και στα μανίκια.
 B Βάρος υλικού: 280 g/m².
 B Ενισχυμένες ραφές.
 B Πλύση στους 40°C.

5359 181 ... 
ΜΠΛΕ NAVY | S/411 Μ/412 L/413 XL/414 XXL/415 3XL/416
ΜΠΛΕ ROYAL | S/641 Μ/642 L/643 XL/644 XXL/645 3XL/646
ΜΑΥΡΟ | S/431 Μ/432 L/433 XL/434 XXL/435 3XL/436
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ELEGANCE ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
Αντρικό πουκάμισο με λεπτή πλέξη, ελαφρώς μεσάτη γραμμή. 

Ύφασμα 65% πολυεστέρας - 35% βαμβάκι.

 B Πλέξη ποπλίνα.
 B Βάρος υλικού: 125 g/m².
 B Γιακάς με κουμπιά.
 B Μανσέτες με 2 κουμπιά και κουμπότρυπα.
 B Ραμμένη πατιλέτα και κουμπιά με μαργαριταρένια όψη.
 B Μία τσέπη στο στήθος.
 B Με ωμίτη.
 B Πλύση στους 40°C.

5359 181 ... 
ΛΕΥΚΟ | S/491 M/492 L/493 XL/494 XXL/495 3XL/496
ΜΠΛΕ NAVY | S/541 M/542 L/543 XL/544 XXL/545 3XL/546
ΓΑΛΑΖΙΟ | S/331 M/332 L/333 XL/334 XXL/335 3XL/336
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TROPHY ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
Αντρικό πουκάμισο με λεπτή πλέξη και ελαφρώς 
μεσάτη γραμμή. 

Ύφασμα 100% βαμβάκι.

 B Πλέξη ποπλίνα.
 B Βάρος υλικού: 125 g/m².
 B Γιακάς ιταλικού τύπου.
 B Μανσέτες με 2 κουμπιά και κουμπότρυπα.
 B Ραμμένη πατιλέτα με κουμπιά και κόκκινες 
κουμπότρυπες (εκτός από τη λευκή έκδοση).

 B Δύο τσέπες στο στήθος με καπάκι.
 B Επωμίδες.
 B Ωμίτης μπροστά (εκτός από τη λευκή έκδοση).
 B Ρυθμιζόμενα μανίκια με κουμπί.
 B Πλύση στους 40°C.

5359 181 ... 
ΛΕΥΚΟ | S/471 M/472 L/473 
XL/474 XXL/475 3XL/476

ΜΠΛΕ NAVY | S/341 M/342 L/343 
XL/344 XXL/345 3XL/346

TROPHY

ΤΣΕΠΕΣ ΣΤΟ 
ΣΤΗΘΟΣ ΜΕ 
ΚΑΠΑΚΙ

ΓΙΑΚΑΣ 
ΙΤΑΛΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ

ΚΟΚΚΙΝΕΣ 
ΚΟΥΜΠΟΤΡΥΠΕΣ 

ΕΠΩΜΙΔΕΣ

137ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ  



Μαζί με τα ιδανικά ταιριαστά αξεσουάρ, η επαγγελματική ένδυσή σας  
WÜRTH MODYF συμπληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο.  
Στη WÜRTH MODYF θα βρείτε ένα πλούσιο εύρος αξεσουάρ σε διαφορετικές εκδόσεις.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΙΔΑΝΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Υψηλής ποιότητας, από γνήσιο δέρμα.  
Ιδανική για όλα τα ντυσίματα.

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
Αυτή η ανθεκτική ελαστική ζώνη προσφέρει τέλεια εφαρμογή. Η 
μοντέρνα, υψηλής ποιότητας πόρπη σφιξίματος YKK παρέχει άνεση 
μεγάλης διάρκειας.    

M034 004 ... | ΜΑΥΡΟ 
90/090 100/100 110/110 120/120

M437 359  99 | ΜΑΥΡΟ 

138 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ  138



ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ελαφριές, άνετες και ανθεκτικές κάλτσες από ύφασμα που 
ρυθμίζει τη θερμοκρασία. Αντιβακτηριδιακή δράση. Ανατομικό 
πέλμα δεξιά/αριστερά.

69% πολυαμίδιο, 27% πολυεστέρας, 4% elasthan

 B Προστασία και στήριξη χάρη στο πέλμα Comfort Step.
 B Ύφασμα που ρυθμίζει τη θερμοκρασία.
 B Αντοχή στην τριβή χάρη στην επένδυση Condura στη φτέρνα 
και τα δάχτυλα. 

 B Προσαρμοσμένο πέλμα για αριστερά και δεξιά. 
 B Αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.

ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ
Οι μαλακές, αντιβακτηριδιακές κάλτσες είναι ιδανικές για κάθε εποχή του 
χρόνου. Το τεχνικό ύφασμα είναι στιβαρό και εξασφαλίζει ευχάριστο κλίμα. 
Πέλμα δεξιά/αριστερά.

50% πολυεστέρας, 46% πολυαμίδιο, 4% elasthan

 B Προστασία και στήριξη χάρη στο πέλμα Comfort Step. 
 B Ύφασμα που ρυθμίζει τη θερμοκρασία.
 B Αντοχή στην τριβή χάρη στην επένδυση Condura στη φτέρνα και τα 
δάχτυλα. 

 B Προσαρμοσμένο πέλμα για αριστερά και δεξιά.
 B Αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.

ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΝΑΤΟΥ
Οι άνετες μακριές κάλτσες έχουν άψογη εφαρμογή και 
προστατεύουν από τις φουσκάλες. Ολόκληρο το πέλμα διαθέτει 
εξαιρετικά μαλακή επένδυση.

 B Άριστη εφαρμογή, πέλμα με επένδυση.
 B Άνεση χρήσης. 
 B Ενίσχυση στη φτέρνα και τα δάχτυλα. 
 B Εύκολο στη φροντίδα υλικό.

M451 051 ... | ΓΚΡΙ/ΜΠΛΕ
39-41/001 42-44/002 45-47/003

M451 052 ... | ΑΝΘΡΑΚΙ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
39-41/001 42-44/002 45-47/003

M051 060 ... | ΜΑΥΡΟ
39-42/006 43-46/007

ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 B Κατάλληλες για καθημερινή χρήση.
 B Ανθεκτική ποιότητα: 65% βαμβάκι και 35% πολυεστέρα.
 B Πλύσιμο σε θερμοκρασία 40°C.

M051 031 ... | ΑΝΘΡΑΚΙ | 5 ΖΕΥΓΗ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
35-38/ 005  39-42/006 43-46/007 47-50/008

139ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ  



Πληροφορίες για τη σωστή μέτρηση
Ύψος: Το ύψος σας.

Περιφέρεια στήθους:  
Μετρήστε οριζόντια γύρω από το σώμα σας επάνω από το φαρδύτερο σημείο 
του θώρακα.

Περιφέρεια μέσης: 
Μετρήστε κατά μήκος της μέσης χωρίς να σφίξετε τη μεζούρα.

Άνοιγμα βήματος:  
Μετρήστε από την πατούσα (εσωτερική πλευρά του ποδιού) μέχρι το επάνω 
εσωτερικό άκρο του ποδιού.

Βρείτε το μέγεθός σας!
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ 
Ύψος Περιφέρεια στήθους Περιφέρεια μέσης Άνοιγμα βήματος Μέγεθος
164 - 170 86 - 90 71 - 75 79 44

S
170 - 176 90 - 94 76 - 80 80 46
176 - 182 94 - 98 81 - 85 81 48 Μ
176 - 182 98 - 102 86 - 90 82 50

L
176 - 182 102 - 106 91 - 95 83 52
182 - 188 106 - 110 96 - 100 84 54 XL
182 - 188 110 - 114 101 - 105 85 56

XXL
188 - 194 114 - 118 106 - 110 86 58
188 - 194 118 - 122 111 - 115 87 60

3XL
194 - 200 122 - 126 116 - 120 88 62

Ύψος

Περιφέρεια στήθους

Περιφέρεια μέσης

Άνοιγμα βήματος
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ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΣΑΣ  
ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ.

Η μικροβελτίωση είναι μια διαδικασία στα πλαίσια της οποίας κάτι που είναι ήδη καλό γίνεται ακόμα 
καλύτερο. Σε ό,τι αφορά τα υφάσματα, αυτό συνίσταται στην εξατομίκευσή τους, για παράδειγμα, με 
επωνυμίες, λογότυπα, σημάνσεις, λέξεις, γράμματα ή υπογραφές.  Χάρη στη μεγάλη εμπειρία του, το 
προσωπικό μας μπορεί να σας δείξει πώς ένα σύνηθες τυποποιημένο προϊόν μπορεί να μετατραπεί σε 
κάτι μοναδικό και εντελώς προσωπικό! Μπορείτε να συζητήσετε σχετικά με τις διαθέσιμες δυνατότητες 
απευθείας με τον σύμβουλο πωλήσεών μας.

ΤΥΠΩΜΕΝΑ & 
ΚΕΝΤΗΤΑ ΣΗΜΑΤΑ
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ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 5 ΘΗΚΩΝ
Κωδ. αρ. 0715 930 213*
Διαστάσεις (ΜxΠxY): 890 x 140 x 330 mm
Βάρος: 1.170 g

ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 3  ΘΗΚΩΝ
Κωδ. αρ. 0715 930 212*
Διαστάσεις (ΜxΠxY): 650 x 140 x 270 mm
Βάρος: 830 g

* Κατόπιν ειδικής παραγγελίας

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΖΩΝΗ
Κωδ. αρ. 0715 930 228*
Διαστάσεις (ΜxΠxY): 170 x 110 x 290 mm
Βάρος: 159 g

ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ «ΠΟΥΓΚΙ» ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ
Κωδ. αρ. 0715 930 215*
Διαστάσεις (ΜxΠxY): 140 x 100 x 120 mm
Βάρος: 193 g

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ
Ολοκληρώστε τον εξοπλισμό σας!
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ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Κωδ. αρ. 0715 93  730
Διαστάσεις (ΜxΠxY): 380 x 70 x 410 mm
Βάρος: 950 g

ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ, 
ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Κωδ. αρ. 0715 930 244  
Διαστάσεις (ΜxΠxY): 330 x 110 x 440 mm
Βάρος: 5.000 g

ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Κωδ. αρ. 0715 930 243
Διαστάσεις (ΜxΠxY): 320 x 150 x 440 mm
Βάρος: 5.000 g

ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Κωδ. αρ. 0715 93   748*
Διαστάσεις (ΜxΠxY): 330 x 240 x 517 mm
Βάρος: 3.300 g

ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΑΤΟ 
Κωδ. αρ. 0715 930 223
Διαστάσεις (ΜxΠxY): 440 x 250 x 340 mm
Βάρος: 2 kg

ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΑΤΟ 
Κωδ. αρ. 0715 930 236
Διαστάσεις (ΜxΠxY): 310 x 130 x 290 mm
Βάρος: 900 g

* Κατόπιν ειδικής παραγγελίας
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ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 
Κωδ. αρ. 0715 930 057  
Διαστάσεις (ΜxΠxY): 650 x 300 x 295 mm
Βάρος: 3.488 g

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ STANDARD 5 ΘΕΣΕΩΝ
Κωδ. αρ. 0715 93  21  
Διαστάσεις (ΜxΠxY): 530 x 200 x 200 mm 
Βάρος: 4.900 g

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ PROFI 3 ΘΕΣΕΩΝ
Κωδ. αρ. 0715 93  22  
Διαστάσεις (ΜxΠxY): 430 x 200 x 150 mm
Βάρος: 3.800 g

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ PROFI 5 ΘΕΣΕΩΝ
Κωδ. αρ. 0715 93  24  
Διαστάσεις (ΜxΠxY): 530 x 200 x 200 mm
Βάρος: 6.400 g

ΚΟΥΤΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Κωδ. αρ. 0962 219 001
Διαστάσεις (ΜxΠxY): 431 x 234 x 228 mm
Βάρος: 1.600 g

Κωδ. αρ. 0962 219 002
Διαστάσεις (ΜxΠxY): 508 x 234 x 228 mm
Βάρος: 1.900 g

Κωδ. αρ. 0962 219 003
Διαστάσεις (ΜxΠxY): 584 x 260 x 248 mm
Βάρος: 2.700 g

Κωδ. αρ. 0962 219 004
Διαστάσεις (ΜxΠxY): 660 x 260 x 248 mm
Βάρος: 3.300 g

1

2

3

4

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 
Κωδ. αρ. 0715 930 056 
Διαστάσεις (ΜxΠxY): 550 x 300 x 275 mm
Βάρος: 2.790 g

ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Κωδ. αρ. 0715 93  689
Διαστάσεις (ΜxΠxY): 310 x 225 x 220 mm
Βάρος: 500 g

ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Κωδ. αρ. 0715 93  688
Διαστάσεις (ΜxΠxY): 510 x 200 x 270 mm
Βάρος: 1.200 g

146 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ








