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Tisztelt Partnerünk!

Megtiszteltetés számunkra, hogy Ön a minőségi termékeink közül 
választhat.

A katalógusban található termékeket Ön a borítón található 
szaküzletünkben megvásárolhatja, illetve megrendelheti, ha jelenleg 
nincs raktáron.

Egyes termékek esetében (méret és színtől függően) a beérkezés 
8-10 munkanap is lehet, ebben az esetben, ha kéri, Ön visszaigazolást 
kap a termék beérkezéséről.

Reméljük, hogy minőségi termékeink megóvják egészségét, és sok 
örömet nyújtanak majd használat közben.

Üdvözlettel:
az Ön munkavédelmi csapata
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    lábvédelem

Megbízható minőség, innováció, kiváló alapanyagok.

Védőlábbeli modelleink magas fokú védelmet biztosító acél orr-
merevítővel készülnek. Védőlábbelikre vonatkozó szabványok: 
EN345 és EN ISO 20345:2004. Az EN345 szabványt az EN ISO 
20345 követi. Védőlábbelik, melyek az EN345 szabvány szerint 
minősítettek, továbbra is forgalomban maradhatnak, de minden 
módosított, illetve új modellt az új EN ISO 20345 szabvány szerint 
kell minősíttetni. A LÁBBELIK VÉDŐKÉPESSÉGÜK SZERINT AZ 
ALÁBBI KATEGÓRIÁKBA SOROLHATÓAK: A talplemez véd a 
talpat esetlegesen átszúró tárgyaktól.

VÉDŐLÁBBELIKRE VONATKOZÓ SZABVÁNYOK: 
EN ISO 20345:2004.

AZ OSZTÁLYOZÁSI RENDSZER AZ ALÁBBIAK SZERINT HA-
TÁROZZA MEG A VÉDELMI KÉPESSÉGEKET:

SB  Acél orrmerevítővel, mely megvéd a 200 J energiájú zuha-
nó, leeső tárgyak ellen és 15 KN nyomás elleni védelmet 
biztosít.

SBP  SB standard továbbá acél talplemez a talpátszúrás ellen.

S1  SB standard továbbá zárt kéregrész. Antisztatikus tulaj-
donságok és energiaelnyelő sarok.

S1P  S1 standard továbbá acél talplemez.

S2  S1 standard továbbá nedvességfelszívódás elleni véde-
lem és alacsony vízgőzáteresztő képesség.

S3  S2 standard, továbbá acél talplemez.

S4  Egybe fröccsöntött vagy vulkanizált lábbelik 200 J acél 
orrmerevítővel. Antisztatikus tulajdonságok és energiael-
nyelő sarok.

S5  S4 standard, továbbá acél talplemez.

en13287
Ez az európai szabvány meghatározza a csúszási ellenállásra 
vonatkozó vizsgálati módszereket a hagyományos talpú bizton-
sági és védőlábbelik tekintetében. Nem alkalmazandó a különle-
ges rendeltetésű lábbelikre, melyek tüskékkel, fém szegecsekkel, 
vagy hasonló megoldásokkal rendelkeznek.

A lábbeli bizonyos felületekre történő helyezése után normál 
erővel horizontálisan mozgatják. A súrlódási erőt mérik, és a dina-
mikus súrlódási együttható kerül kiszámításra.

Amennyiben a talp megfelel a kerámialapon (SRA) és az acél 
padlón (SRB) végzett teszteléseknek egyaránt, megkapja az SRC 
jelölést.

ieC 61340-4-3
Elektrosztatika 4-3. rész: Szabványos vizsgálati módszerek 
különleges alkalmazásokhoz – Lábbelik

Az IEC 61340 szabvány ezen része határozza meg a lábbelik 
elektromos ellenállására vonatkozó vizsgálati módszert az embe-
reken mérhető elektrosztatikus potenciál mérésével. Ezt a szab-
ványt használhatja a lábbeli gyártója és a végfelhasználó is. Két 
típusú lábbeli létezik.

Elektrosztatikus konduktív lábbeli
A lábbeli elektromos ellenállása <1 × 10 kell legyen, hogy a 

szabvány szerinti vizsgálatokon megfeleljen.

en iso 20345:2004 + a1:2007  
– CsÚszásmentesség

Jelölés Tesztelési felület Súrlódási tényező (EN13287)

Sarok megcsúszása Felület megcsúszása

SRA Kerámia lap (SLS) < 0.28 < 0.32

SRB Acél padló glicerollal < 0.13 < 0.18

SRC Kerámia lap (SLS) és 
acél padló glicerollal

< 0.28
< 0.13

< 0.32
< 0.18

* víz 5% nátrium-lauril-szulfáttal (SLS)

VÍZÁLLÓ 
FELSŐRÉSZ

VÍZÁLLÓ

200 J ACÉL 
ORRMEREVÍTŐ

200 JOULE 
KOMPOZIT 
ORRMEREVÍTŐ

TALPÁTSZÚRÁS 
ELLENI VÉDELEM

KOMPOZIT 
TALPÁTSZÚRÁS 
ELLENI TALPLEMEZ

ENERGIAELNYELŐ 
SAROK

CSÚSZÁSMENTES 
TALP EN ISO 
20345:2004 / A1:2007 
SZABVÁNY SZERINT

OLAJÁLLÓ TALP

HŐÁLLÓ TALP

KÉTRÉTEGŰ TALP

ANTISZTATIKUS 
TULAJDONSÁGOK

100% FÉMMENTES

BARKÁS BŐR 
FELSŐRÉSZ

HIDEG ELLEN

SZÉLESÍTETT 
FAZON

ESD

300°C
HRO

Rendelés előtt javasoljuk a láb megmérését, mivel a különböző 
méretezések közötti átváltásra vonatkozóan nincs pontos szabvány.

lábbeli méretek

Angol női méret

Európai méret

Angol férfi méret

3    4  5  6  7   8

34    36      38     40    42      44     46    48
35     37     39    41     43     45    47

2    3    4    5    6    7 8 9 10 11   12   13



4

lábvédelem

630411 borneo 
blaCk mid puma 
védÔbakanCs s3 
hro srC

• Cikkszám: PUM-630411  
Szabvány: EN ISO 20345

• Kompozit lábujjvédelem és acél 
talpátszúrás elleni védelem.

• Felsőrész: fényes borjú bőr
• Lélegző bélés, 300 °C-ig hőálló 

gumitalppal rendelkezik.
• Méret: 39 – 47

63.012.1 Condor mid 
puma munkavédelmi  
bakanCs s3 srC

Cikkszám: PUM-630121 – Szabvány: EN ISO 20345

• Puma védőbakancs. Fényvisszaverő  
csík. Kompozit orrmerevítő  
és talpszúrás elleni védelem.  
Csúszásmentes talp.

• Felsőrész: nubukbőr – Talp: gumi
• Szín: barna
• Méret: 39–47

64.073.0 sierra nevada low 
puma munkavédelmi CipÔ  
s3 hro srC

Cikkszám: PUM-640730 – Szabvány: EN ISO 20345

• Puma védőcipő. Kompozit orrmerevítő és talpszúrás elleni 
védelem,  
Cordura talpbetét. 300 °C-ig hőálló talp.

• Felsőrész: barkás bőr – Talp: gumi
• Szín: barna
• Méret: 39–48

monaCo low  
64.265.0 puma munkavédelmi CipÕ s3 
hro srC

Cikkszám: PUM-642650  
Szabvány: EN ISO 20345

• Puma védőcipő.kompozit orrmerevítő és talpátszúrás elleni védelem. 
Lélegző bélés. Párnázott bokarész. 300 C fokig hőálló csúszásmentes 
talp.

• Felsőrész: mikroszál – Talp: gumi
• Szín: fehér  /  fekete
• Méret: 37–47

300°C
HRO

300°C
HRO

300°C
HRO
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lábvédelem

 63.223.0 rio mid puma 
védÕbakanCs s1p srC

Cikkszám: PUM-632230 
Szabvány: EN ISO 20345

• Alumínium lábujjvédelem és 
hajlékony kerámiaszálas talpátszúrás 

elleni védelem. Velúr bőr, lélegző 
membrános betéttel.

• Méret: 39 – 47

64.273.0 
rio low puma védÕCipÕ s1p srC

Cikkszám: PUM-642730 – Szabvány: EN ISO 20345

• Alumínium lábujjvédelem és hajlékony kerámiaszálas 
talpátszúrás elleni védelem. Velúr bőr, lélegző membrános 

betéttel.
• Méret: 39 – 47

64.250.0 paCe blaCk low  
puma munkavédelmi CipÔ  

s3hro srC sra

Cikkszám: PUM-642500  
Szabvány: EN ISO 20345

• Puma védőcipő. Fényvisszaverő csík.  
Kompozit orrmerevítő és talpszúrás elleni védelem. Csúszásmentes 

talp,  
300 fokig hőálló talp. Energiaelnyelő sarok.

• Felsőrész: barkás bőr – Talp: gumi
• Szín: fekete / sárga

• Méret: 39–48300°C
HRO
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63.024.0 merCury mid  
puma munkavédelmi bakanCs s1p 
esd srC

Cikkszám: PUM-630240  
Szabvány: EN ISO 20345

• Puma védőbakancs.  
Kompozit orrmerevítő és rugalmas ESD talpátszúrás elleni 
védelem. Lélegző bélés.  
Párnázott bokarész.  
Fémmentes.

• Felsőrész: szarvasbőr  /  textil – Talp: PU
• Szín: szürke
• Méret: 37–47

lábvédelem

64.262.0 daytona low 
puma munkavédelmi CipÔ s3 hro srC

Cikkszám: PUM-642620  
Szabvány: EN ISO 20345

• Puma védőcipő. Bőr felsőrész. Kompozit orrmerevítő és talpszúrás 
elleni védelem. Csúszásmentes talp, 300 fokig hőálló talp. 
Energiaelnyelő sarok.

• Felsőrész: barkás bőr  
Talp: gumi

• Szín: fekete / piros
• Méret: 37–47

300°C
HRO

64.074.0 
merCury low puma 
munkavédelmi CipÕ  
s1p esd srC

Cikkszám: PUM-640740  
Szabvány: EN ISO 20345

• Puma védőcipő. Kompozit orrmerevítő és 
rugalmas ESD talpátszúrás elleni védelem.  
Lélegző bélés. Párnázott bokarész. 
Fémmentes.

• Felsőrész: szarvasbőr  /  textil  
Talp: PU

• Szín: szürke
• Méret: 37–47

64.066.0 aerospaCe low 
puma munkavédelmi CipÔ s1 esd srC

Cikkszám: PUM-640660  
Szabvány: EN ISO 20345

• Puma ESD védőcipő. Nubukbőr, lélegző felsőrész. Acél 
orrmerevítő. Puma komfort talpbetét.

• Felsőrész: nubukbőr 
Talp: PU

• Szín: szürkés kék
• Méret: 39–47
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dakar low 
64.268.0 puma munkavédelmi 
CipÔ s1p hro srC

Cikkszám: PUM-642680 – Szabvány: EN ISO 20345

• Puma védőcipő. Bőr felsőrész.  
Fényvisszaverő csík. Kompozit orrmerevítő és 
talpszúrás elleni védelem, valamint 300 fokig hőálló 
talp. Energiaelnyelő sarok.

• Felsőrész: bőr – Talp: gumi
• Szín: fekete / ezüst
• Méret: 37–47

lábvédelem

64.069.0 Comet low tépÔzáras 
szandál s1 esd srC

Cikkszám: PUM-640690 – Szabvány: EN ISO 20345

• Kompozit orrmerevítő és rugalmas ESD Lélegző bélés
• párnázott bokarész
• Fémmentes 
• Anyaga: szarvasbőr / textil felsőrész, PU. talp
• Szín: szürke
• Méret: 39-47

300°C
HRO

 
silverstone low 
64.263.0 puma munkavédelmi 
CipÔ s1p hro srC

Cikkszám: PUM-642630 – Szabvány: EN ISO 20345

• Puma védőcipő. Bőr felsőrész. Fényvisszaverő csík. 
Kompozit orrmerevítő és talpszúrás elleni védelem.  
300 fokig hőálló talp. Energiaelnyelő sarok.

• Felsőrész: szarvasbőr – Talp: gumi
• Szín: fekete / piros
• Méret: 37–47

300°C
HRO
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lábvédelem

diadora lábfejvédÔ  
143336

Cikkszám: DIA-COMPRIMETATARSO

• Diadora cipővédő. 5 pár / csomag.
• Anyaga: műanyag
• Szín: fekete
• Méret: univerzális

diadora gemini  
munkavédelmi CipÕ  
116109-a518 s1p sra

Cikkszám: DIA-GEMINI  
Szabvány: EN ISO 20345:2007

• Diadora munkavédelmi cipő. S1P védelem.  
Bőr felsőrész, lélegző bélés. Antisztatikus, olajálló talp.  
Acél lábujjvédelem. Energiaelnyelő sarok, talpátszúrás elleni védelem.

• Felsőrész: szarvas bőr – Talp: PU / PU
• Szín: bézs
• Méret: 35–48

diadora rising munkavédelmi 
CipÔ 152724-75029 s1p sra

Cikkszám: DIA-RISING – Szabvány: EN ISO 20345:2007

• Diadora munkavédelmi cipő. S1P védelem. Bőr felsőrész, 
lélegző bélés. Antisztatikus, olajálló talp. Acél lábujjvédelem. 
Energiaelnyelő sarok. Talpátszúrás elleni védelem.

• Felsőrész: nubukbőr – Talp: PU / PU
• Szín: szürkés barna
• Méret: 38–47

diadora parky     

munkavédelmi szandál s1p

Cikkszám: DIA-Parky – Szabvány: EN ISO 20345

• Edzett nubuk bőr szandál, acél lábujjvédelem, 
AirMesh és Cambrelle béléses

• talpátszúrás elleni védelemmel. EVA talpbetéttel.
• Szín: fekete, sötétbarna
• Méret: 35 – 47
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lábvédelem

diadora flow hi munkavédelmi bakanCs 
148760-80013 s3 srC

Cikkszám: DIA-FLOw H – Szabvány: EN ISO 20345:2007

• Diadora bakancs. S3 védelem. Vízlepergető felsőrész. Lélegző bélés. 
Antisztatikus, olajálló talp. Acél lábujjvédelem. Energiaelnyelő sarok, 

extra vékony K-Sole fémmentes talpátszúrás elleni védelem
• Felsőrész: nubukbőr – Talp: PU / PU

• Szín: fekete
• Méret: 35–47

diadora hi speedy 
munkavédelmi  

bakanCs 156474-80013 
s3 hro srC

Cikkszám: DIA-HI SPEEDY. 
Szabvány: EN ISO 20345:2007

• Diadora munkavédelmi bakancs. S3 védelem.  
Vízlepergető felsőrész. Lélegző bélés. Antisztatikus, olajálló talp. Alumínium 

lábujjvédelem. Energiaelnyelő sarok, extra vékony K-Sole fémmentes 
talpátszúrás elleni védelem.

• Felsőrész: barkás bőr – Talp: EVA kétszínű nitril
• Szín: fekete  /  sárga

• Méret: 37–48

diadora speedy munkavédelmi CipÕ 
156476-80013 s1p hro srC

Cikkszám: DIA-SPEEDY – Szabvány: EN ISO 20345:2007

• Diadora munkavédelmi cipő. S3 védelem. Vízlepergető 
felsőrész. Lélegző bélés. Antisztatikus, olajálló talp. Alumínium 

lábujjvédelem. Energiaelnyelő sarok, extra vékony  
K-Sole fémmentes talpátszúrás elleni védelem.

• Felsőrész: barkás bőr – Talp: EVA kétszínű nitril
• Szín: fekete  /  sárga

• Méret: 37–48

diadora flow munkavédelmi CipÕ 
148759-80013 s3 srC

Cikkszám: DIA-FLOw – Szabvány: EN ISO 20345:2007

• Diadora munkavédelmi cipő. S3 védelem. Vízlepergető felsőrész. 
Lélegző Cambrelle bélés. Antisztatikus, olajálló talp. Acél lábujjvédelem. 

Energiaelnyelő sarok, extra vékony K-Sole fémmentes talpátszúrás elleni 
védelem.

• Felsőrész: nubukbőr – Talp: PU / PU
• Szín: fekete

• Méret: 35–47
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lábvédelem

g138862 goodyear 
fémmentes munkavédelmi 
bakanCs s3 srC

Cikkszám: GOOD-G138862  
Szabvány: EN ISO 20345:2004 / A1:2007

• Goodyear fémmentes munkavédelmi bakancs. 
S3 védelem.Antibakteriális, nedvszívó bélés. 
Antisztatikus, olajálló, csúszásmentes talp. 
Energiaelnyelő sarok, talpátszúrás elleni védelem. 

• Felsőrész: bőr – Talp: PU / PU
• Szín: fekete
• Méret: 39–48

g1388100 goodyear 
fémmentes munkavédelmi  
CipÔ s3 srC

Cikkszám: GOOD-G138 / 8100 – Szabvány: EN ISO 20345:2004 / A1:2007

• Goodyear fémmentes munkavédelmi cipő. Antibakteriális, jó 
nedvszívó bélés. Antisztatikus, olajálló, csúszásmentes talp. 
Kompozit lábujjvédelem, kompozit talpszúrás elleni védelem.

• Felsőrész: bőr – Talp: PU / PU
• Szín: fekete
• Méret: 39 – 48
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lábvédelem

goodyear 1383064 
munkavédelmi bakanCs s1p srC 

Cikkszám: GOOD-1383064 – Szabvány: EN ISO 20345

• Puha, velúr bőr cipő. Kompozit orrmerevítővel és kevlár 
talpátszúrás elleni védelem. 

• Energiaelnyelő sarok. Csúszásmentes és antisztatikus PU 
talp. Fémmentes.

• Méret: 39 – 46

goodyear 1383061

munkavédelmi CipÔ s1p srC

Cikkszám: GOOD-1383061 – Szabvány: EN ISO 20345

• Kompozit lábujjvédelem és talpátszúrás elleni védelem. Velúr bőr 
felsőrész, olajozott bőr. Lélegző bélés, energiaelnyelő talpbetét. 

Poliuretán talp, kopás és olajálló, antisztatikus és csúszásmentes talp. 
Fémmentes.

• Méret: 36 – 46

goodyear 1383062 munkavédelmi 
bakanCs s1p srC

Cikkszám: GOOD-1383062 – Szabvány: EN ISO 20345

• Kompozit lábujjvédelem és talpátszúrás elleni védelem. Velúr 
bőr felsőrész, olajozott bőr.

• Lélegző bélés, energiaelnyelő talpbetét. Poliuretán talp, kopás 
és olajálló, antisztatikus

• és csúszásmentes talp. Fémmentes.
• Méret: 39 – 46

goodyear 1383063 
munkavédelmi CipÔ s1p srC

Cikkszám: GOOD-1383063 – Szabvány: EN ISO 20345

• Kompozit lábujjvédelem és talpátszúrás elleni védelem.
• Biztonsági velúr lábbeli, olajozott bőr felsőrésszel. 

Lélegző bélés, energiaelnyelő sarok.
• Gombaölő tulajdonságokkal rendelkezik.

• Fémmentes.
• Méretek: 39 – 46
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lábvédelem

goodyear 1388300 
munkavédelmi CipÔ s1p srC

Cikkszám: GOOD-1388300 – Szabvány: EN ISO 20345

• Goodyear fémmentes munkavédelmi cipő. S1P védelem.
• Bőr felsőrész. 
• Szellőző talpbetét. Kompozit lábujjvédelem. 
• Kompozit talpszúrás elleni védelem. 
• Energielnyelő sarok. Antisztatikus, olajálló talp.
• Méret: 39 – 48

g1388400 goodyear fémmentes 
munkavédelmi CipÔ s1p srC 

Cikkszám: GOOD-G138 / 8400  
Szabvány: EN ISO 20345:2004 / A1:2007

• Goodyear fémmentes munkavédelmi cipő. S1P védelem.  
Szellőző talpbetét. Kompozit lábujjvédelem.  
kompozit talpszúrás elleni védelem. Energiaelnyelő sarok.  
Antisztatikus, olajálló talp

• Felsőrész: hasított bőr – Talp: PU / PU
• Szín: szürke
• Méret: 39–48

g1383054 goodyear fémmentes 
munkavédelmi CipÔ s3 sra hro

Cikkszám: GOOD-1383054 – Szabvány: EN ISO 20345:2004 / A1:2007

• Goodyear fémmentes munkavédelmi cipő.  
S3 védelem. Kompozit lábujjvédelem, talpszúrás elleni védelem. 
Energiaelnyelő sarok. 300 C fokig hőálló, antisztatikus, olajálló talp.

• Felsőrész: bőr – Talp: nitril
• Szín: fekete
• Méret: 36–48

300°C
HRO

g138/3054 goodyear 
fémmentesmunkavédelmi CipÔ s3 srC

Cikkszám: GOOD-138/3054  
 Szabvány: EN ISO 20345:2004 / A1:2007

• Goodyear fémmentes munkavédelmi cipő.
• S3 védelem. Kompozit lábujjvédelem, talpszúrás elleni védelem.
• Energiaelnyelő sarok. Antisztatikus, olajálló talp.
• Felsőrész: bőr – Talp: nitril
• Szín: fekete
• Méret: 39–48  
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lábvédelem

g138 / 130  
goodyear talpbetét

Cikkszám: GOOD-138 / 130

• Good Year talpbetét. Ultrakönnyű, hajlékony. 
Antisztatikus tulajdonságokkal. Kiváló nedvszívó 

képesség, rezgés csillapító hatás.
• Szín: fehér / kék

• Méret: 38–48

g1388550 goodyear 
fémmentes munkavédelmi 

szandál s1p

Cikkszám: GOOD-G1388550 – Szabvány: EN ISO 
20345:2004 / A1:2007

• Goodyear fémmentes munkavédelmi szandál. 
S1P védelem. Szellőző talpbetét. Kompozit 

lábujjvédelem. Kompozit talpszúrás elleni 
védelem. Energiaelnyelő sarok. Antisztatikus, 

olajálló talp.
• Felsőrész: nubukbőr – Talp: PU / PU

• Szín: fekete
• Méret: 39–48

g1383010 goodyear 
munkavédelmi CipÔ s1p sra 

hro

Cikkszám: GOOD-1383010 – Szabvány: EN ISO 
20345:2004

• Goodyear munkavédelmi cipő. S1P védelem.
Kompozit lábujjvédelem. Kompozit talpszúrás 

elleni védelem. Energiaelnyelő sarok, 
csúszásmentes talp. 300 C fokig hőálló.

• Felsőrész: bőr – Talp: nitril
• Szín: szürke

• Méret: 36–48

300°C
HRO
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lábvédelem

sir safety Crono 
munkavédelmi 
bakanCs s3 srC

Cikkszám: SIR-CRONO – Szabvány: EN ISO 20345:2008

• Vízálló nubukbőr felsőrész. Kopásálló, lélegző textil 
bélés. Kompozit orrmerevítő, kevlár talpátszúrás  
elleni védelem. Cserélhető, antisztatikus talpbetét.

• Felsőrész: nubuk – Talp: PU / PU
• Szín: bézs
• Méret: 37–48

sir safety gea  
munkavédelmi bakanCs s3 srC

Cikkszám: SIR-GEA – Szabvány: EN ISO 20345:2008

• Vízálló nubukbőr felsőrész. Kopásálló, lélegző textil bélés.  
Kompozit orrmerevítő, kevlár talpátszúrás elleni védelem.  
Cserélhető, antisztatikus talpbetét.

• Felsőrész: nubuk – Talp: PU / PU
• Szín: bézs
• Méret: 37–48

sir safety sardegna  
munkavédelmi bakanCs s3 srC

Cikkszám: SIR-SARDEGNA – Szabvány: EN ISO 20345:2008

• Vízálló, légáteresztő, színbőr felsőrész. Kiváló csúszásgátló 
olaj, és saválló talp. Energia- és ütődés-elnyelő sarok. Kivehető, 
antisztatikus talpbetét. Antisztatikus és antibakteriális védelem. 
Kompozit orrmerevítő és fémmentes talpátszúrás elleni védelem.

• Felsőrész: szín marhabőr – Talp: PU / PU
• Szín: fekete
• Méret: 35–48

sir safety siCilia  
munkavédelmi CipÕ s3 srC

Cikkszám: SIR-SICILIA – Szabvány: EN ISO 20345:2008

• Vízálló, légáteresztő, színbőr felsőrész. Kiváló csúszásgátló olaj- 
és saválló talp. Energia és Ütődés-elnyelő sarok. Antisztatikus 
és antibakteriális védelem. Kompozit orrmerevítő és fémmentes 
talpátszúrás elleni védelem.

• Felsőrész: szín marhabőr – Talp: PU / PU
• Szín: fekete
• Méret: 35–48
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lábvédelem

sir-0662 sir safety 
basiC munkavédelmi 

bakanCs s1/ s1p

Cikkszám: SIR-0662 – Szabvány: EN ISO 
20345:2004, A1:2008

• Munkavédelmi bakancs. Festett bőr felsőrész, 
Lélegző, kopásálló textil bélés. Ütésálló acél orr-rész. 
Csúszásmentes, olajálló talp. Antisztatikus védelem.

• Felsőrész: bőr – Talp: PU 2D
• Szín: fekete

• Méret: 36–48

sir-0119 sir safety 
munkavédelmi szandál s1 

Cikkszám: SIR-0119 – Szabvány: EN ISO 20345:2007

• Munkavédelmi szandál, lélegző textil bélés, acél 
orrmerevítő. 

• Felsőrész: szín marhabőr – Talp: PU / PU
• Szín: fekete

• Méret: 36–48

sir-0420 sir safety basiC 
munkavédelmi CipÕ s1/s1p 

Cikkszám: SIR-0420– Szabvány: EN ISO 20345:2004, A1:2008

• Munkavédelmi cipő. Festett bőr felsőrész,  
lélegző textil bélés. Ütésálló acél orr-rész. Csúszásmentes, 

olajálló talp.  
Antisztatikus védelem.

• Felsőrész: bőr – Talp: PU 2D
• Szín: fekete

• Méret: 36-48

ardon g3122 hummer  
szÔrmével bélelt bakanCs s3 Ci srC

Cikkszám: VO-G3122 – Szabvány: EN ISO 20345

• Műszőrmével bélelt téli bakancs, vízlepergető felsőrész. Acél orrmerevítő  
és talpátszúrás elleni védelem. Csúszásgátló, olaj és saválló gumi talp.

• Felsőrész: marhabőr – Talp: PU / gumi
• Szín: fekete

• Méret: 37–48
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lábvédelem

sir-safety vesuvio biztonsági Csizma 
s3wr srC

Cikkszám: SIR-Vesuvio – Szabvány: EN ISO 20345

• Acél lábujjvédelem és acél talpátszúrás elleni védelemmel. Vízálló tiszta 
bőr.

• Cserélhető talpbetét, antisztatikus talp.
• Méret: 39 – 48

sir-4709 sir safety magasszárÚ 
surranó 02 

Cikkszám: SIR-4709 – Szabvány: EN ISO 20347:2004

• Magasszárú vízálló surranó. Vízálló bőr felsőrész. Textil bélés. 
Csúszásmentes, olajálló talp. Antisztatikus talpbélés. 

• Felsőrész: bőr – Talp: PU 2D
• Szín fekete
• Méret 36–48

sir safety weld munkavédelmi bakanCs 
s3-sr hro s3-sr

Cikkszám: SIR-wELD – Szabvány: EN ISO 20345:2007, A1:2007

• Biztonsági munkavédelmi bakancs. Acél lábujjvédelem. Bőr felsőrész. 
Hegesztés elleni védelem. Antisztatikus talpbetét. Lélegző, kopásálló 
bélés. Talpátszúrás elleni védelem.

• Felsőrész: bőr – Talp: nitril
• Szín fekete
• Méret 39–47

portwest fw05 
szÔrmebéléses bakanCs s1p

Cikkszám: Pw-Fw05  – Szabvány: EN20345:2004 + A1:2007

• Magasszárú, szőrmebéléses védőbakancs modell,  
hideg munkakörnyezetre tervezve. 

• Felsőrész: marhabőr – Talp: PU/TPU – Talp F03
• Szín: fekete
• Méret: 38–47

200°C
HRO
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lábvédelem

sir safety new brown védÔklumpa 
srC 

Cikkszám: SIR-NEw BROwN – Szabvány: EN ISO 20345:2004, A1:2007

• Védőklumpa. Bőr felsőrész. Kopásálló bőr bélés. Kompozit 
lábujjvédelem. 

• Felsőrész: bőr – Talp: PU 2D
• Szín: barna

• Méret: 38–48

sir safety rino klumpa o1

Cikkszám: SIR-RINO – Szabvány: EN ISO 20347:2007

• Perforált klumpa, kényelmes talpbetét kialakítás, 8 
órás munkára tesztelve.

• Felsőrész: marhabőr – Talp: PU
• Szín: fehér

• Méret: 35–47

sir safety rino C perforált 
klumpa

Cikkszám: SIR-RINO – Szabvány: EN ISO 20347:2007

• Kényelmes talpbetét kialakítás,  
8 órás munka végzésre tesztelve.

• Szín: fehér, kék
• Méret: 35 – 47 
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lábvédelem

portwest fw80 fÛzÔs védÔCipÔ s2

Cikkszám: Pw-Fw80 – Szabvány: EN ISO 20345:2004 +A1:2007    

• Acél lábujjvédelem 
• Praktikus és strapabíró védőlábbeli, szivacsbetétes nyelvvel. 
• Microfibre vízálló és gépileg mosható felsőrésszel, egyrétegű 

szuperkönnyű PU öntisztító, csúszásmentes talppal. 
Méret: 35-48

portwest fw81 belebÚjós védÔCipÔ s2

Cikkszám: Pw-Fw81 – Szabvány: EN ISO 20345:2004 +A1:2007  

• Acél lábujjvédelem
• Élelmiszeripar számára kifejlesztett, klasszikus stílusú, praktikus és 

strapabíró, belebújós védőlábbeli. 
• Microfibre vízálló és gépileg mosható felsőrésszel, egyrétegű 

szuperkönnyű PU öntisztító, csúszásmentes talppal. 
Méret: 35-48

portwest fw82 védÔklumpa sb ae wru

Cikkszám: Pw-Fw82 – Szabvány: EN ISO 20345:2004 +A1:2007 

• Acél lábujjvédelem és talpátszúrás elleni védelem.
• Levehető sarokpánt, csúszásmentes talppal. 

Méret: 35-48

portwest fw01 steelite védÕszandál 
s1

Cikkszám: Pw-Fw01 – Szabvány: EN20345:2004 + A1:2007

• Új védőszandál modellünk klasszikus stílusban, acél orrmerevítővel. 
Perforált felsőrésze kiváló szellőzést biztosít. Antisztatikus 
talpszerkezete a legújabb csúszásmentességre vonatkozó 
szabványnak is megfelel.

• Felsőrész: action bőr – Talp: PU / PU
• Szín: fekete
• Méret: 36–47
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lábvédelem

300°C
HRO

portwest fw08 steelite proteCtor plus 
munkavédelmi bakanCs s1p

Cikkszám: Pw-Fw08 – Szabvány: EN20345:2004 + A1:2007

• Népszerű modell, az S1P bakancs PU / gumi talpú változata.  
A gumitalp által kiemelkedő hőálló tulajdonságokat biztosít,  

kiválóan alkalmas pl. útépítési munkálatokhoz.
• Felsőrész: marhabőr – Talp: PU / gumi

• Szín: fekete
• Méret: 38–47

portwest fw07 steelite 
hegesztÔbakanCs s1p 

Cikkszám: Pw-Fw07  
Szabvány: EN20345:2004 + A1:2007

• Kifejezetten hegesztési munkákhoz 
fejlesztett bakancs. Bőr lábfejvédővel, 

gyorskioldó csattal, 300 HRO (PU / gumi) 
hőálló talppal. Kiváló csúszásmentesség 

és hőállóság. 100% kevlár varrások, 
kompozit orrmerevítő és talpközép.

• Felsőrész: marhabőr / kevlár – Talp: PU / gumi
• Szín: fekete

• Méret: 38–47
300°C
HRO

sir-5611 sir safety élelmiszeripari  
bakanCs s2 

Cikkszám: SIR-5611 – Szabvány: EN ISO 20345:2004

• Élelmiszeripari fűzős cipő. Mikroszálas  
felső rész. Lélegző, kopásálló bélés.  

Acél lábujjvédelem. Antisztatikus talpbetét. Ütődés-elnyelő sarok, 
olajálló talp.

• Felsőrész: mikroszál – Talp: PU 1D
• Szín: fehér

• Méret: 35–47

sir-safety ametista 
munkavédelmi szandál s1 srC

Cikkszám: SIR-Ametista – Szabvány: EN ISO 20345

• Felsőrész: mikroszálas tépőzár. Lélegző bélés, kopásálló. 
Kompozit lábujj- és talpátszúrás elleni védelem. 

Antisztatikus, cserélhető talpbetét.
• Méret: 35 – 48
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lábvédelem

portwest fw23 s3 
srC steelite kumo 
védÔbakanCs 

Cikkszám: Pw-Fw23 – Szabvány: EN ISO 20345:2004 + A1:2007

• Az egyik legkényelmesebb és legstrapabíróbb S3 védőbakancs 
a piacon. Vízálló marhabőrből készült felsőrésszel, 200 J acél 
orrmerevítővel és acél talplemezzel, csúszásmentes talppal, 
energiaelnyelő sarokkal.

• Felsőrész: marhabőr – Talp: PU / TPU
• Szín: fekete
• Méret: 36-49

portwest fw10 s1p srC 
steelite védÔbakanCs

Cikkszám: Pw-Fw10 – Szabvány: EN ISO 20345:2004 + A1:2007

• Közkedvelt védőbakancs, mely a legtöbb munkaterületre kiválóan alkalmas. 
Kényelmes kialakítás, rendkívül strapabíró felépítés jellemzi. 200 J acél 
orrmerevítővel, acél talplemezzel, csúszásmentes talppal és energiaelnyelő 
sarokkal készül. Olajálló, antisztatikus talppal.

• Felsőrész: marhabőr – Talp: PU / PU
• Szín: fekete
• EXTRA Méret: 35-51 

portwest fw14 srC s1p steelite védÔCipÔ

Cikkszám: Pw-Fw14 – Szabvány: EN ISO 20345:2004 + A1:2007

• Az Fw10 típussal minden tulajdonságában megegyező félcipő. A legtöbb 
munkaterületre kiválóan alkalmas. Kényelmes kialakítás, rendkívül strapabíró 
felépítés. 200 J acél orrmerevítővel, acél talplemezzel, csúszásmentes 
talppal és energiaelnyelő sarokkal készül. Olajálló, antisztatikus talppal.

• Felsőrész: marhabőr – Talp: PU / TPU
• Szín: fekete
• EXTRA Méret: 35-51

200°C
HRO

200°C
HRO

portwest fw43 s3 srC  
steelite kumo védÔCipÔ 

Cikkszám: Pw-Fw43 – Szabvány: EN ISO 20345:2004 + A1:2007

• Az egyik legkényelmesebb és legstrapabíróbb S3 védőcipő a piacon. 
Vízálló marhabőből készült felsőrésszel, 200 J acél orrmerevítővel és 
acél talplemezzel, csúszásmentes talppal, energiaelnyelő sarokkal.

• Felsőrész: vízálló marhabőr – Talp: PU / TPU
• Szín: fekete
• Méret: 36-49
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portwest fC03 Compositelite sarokpántos 
klumpa sb a e esd

Cikkszám: Pw-FC03 – Szabvány: EN20345:2004 + A1:2007, IEC 61340-4-3

• Stílusos és könnyű védőklumpa, lélegző felsőrésszel. Kompozit orrmerevítő. 100% 
fémmentes kivitel, ESD 

környezetre tervezve. Megfelel az IEC 61340-5-1 szabványnak.
• Felsőrész: mikroszál – Talp: PU

• Szín: fekete
• Méret: 37–47

portwest fC63 Comositelite trekker 
bakanCs s1

Cikkszám: Pw-FC63 – Szabvány: EN ISO 20345:2004 + A1:2007

• Túrabakancs stílusú, kompozit orrmerevítővel ellátott védőbakancs.
• Felsőrész: velúrbőr – Talp: PU / PU

• Szín: fekete
• Méret: 37–47

portwest fC64 Compositelite trekker 
védÔCipÔ s1 

Cikkszám: Pw-FC64 – Szabvány: EN20345:2004 + A1:2007

• Az FC63 modell félcipő változata.  
Teljesen fémmentes, könnyű védőcipő.

• Felsőrész: velúrbőr – Talp: PU / PU
• Szín: fekete

• Méret: 37–47

portwest fC01 Compositelite

fÛzÕs félCipÕ s1 esd

Cikkszám: Pw-FC01 – Szabvány: EN20345:2004 + A1:2007, 
IEC 61340-4-3

• Klasszikus stílusú fűzős félcipő modell Microfibre 
felsőrésszel, kétrétegű talpszerkezettel. Kompozit 

orrmerevítő. 100% fémmentes, ESD környezetben történő használatra tervezve. 
Megfelel az IEC 61340-5-1 szabvány előírásainak.

• Felsőrész: mikroszál – Talp: PU
• Szín: fekete

• Méret: 37–47

lábvédelem

portwest fw66 steelite™  
all weather tÚrabakanCs s3 

Cikkszám: Pw-Fw66 – Szabvány: EN ISO 20345:2004 + A1:2007

• Teljes S3 védelem, túrabakancs stílusú megjelenés. Teljes vízállóság, acél 
talplemez,lélegző béléssel ellátva. Talp 200 C fokig hőálló.

• Felsőrész: szarvasbőr – Talp: PU / PU
• Szín: fekete, szürke

• Méret: 38–48
200°C
HRO
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portwest fw61 s1p steelite 
tÚraCipÔ 

Cikkszám: Pw-Fw61 
Szabvány: EN ISO 20345:2004 + A1:2007

• Az Fw60 típus félcipő változata. Modern védőcipő, 200 J acél 
orrmerevítővel és talplemezzel, kétrétegű, csúszásmentes talppal 
készül.

• Felsőrész: szarvasbőr – Talp: PU / PU
• Szín: szürke 
• Méret: 37–47

lábvédelem

portwest fw64 s1p 
steelite trekkel védÔCipÔ

Cikkszám: Pw-Fw64 – Szabvány: EN ISO 20345:2004 + A1:2007

• Az Fw63 típus félcipő változata. Modern védőcipő, 200 J acél 
ormerevítővel és talplemezzel, kétrétegű, csúszásmentes talppal 
készül.

• Felsőrész: szarvasbőr – Talp: PU / PU
• Szín: fekete
• Méret: 37–47

portwest fw60 s1p steelite 
tÚrabakanCs 

Cikkszám: Pw-Fw60 – Szabvány: EN ISO 20345:2004 + A1:2007

• Modern védőbakancs, 200 J acél orrmerevítővel és talplemezzel, 
kétrétegű, csúszásmentes talppal készül.

• Felsőrész: szarvasbőr – Talp: PU / PU
• Szín: szürke, fekete
• Méret: 37–47

portwest fw63 s1p steelite trekker 
védÔbakanCs

Cikkszám: Pw-Fw63 – Szabvány: EN ISO 20345:2004 + A1:2007

• Modern védőbakancs, 200 J acél orrmerevítővel és talplemezzel, 
kétrétegű, csúszásmentes talppal készül..

• Felsőrész: szarvasbőr – Talp: PU / PU
• Szín: fekete
• Méret: 37–47
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lábvédelem

portwest fw31 steelite mid Cut nubuCk 
munkavédelmi bakanCs sb

Cikkszám: E Pw-Fw31 – Szabvány: N20345:2004 + A1:2007

• Divatos, modern védőbakancs, speciális lélegző béléssel. Acél orrmerevítővel.
• Felsőrész: nubukbőr – Talp: Phylon / gumi

• Szín: méz
• Méret: 39–47

300°C
HRO

portwest fw34 steelite lusum 
munkavédelmi CipÕ s1p

Cikkszám: Pw-Fw34 – Szabvány: EN20345:2004 + A1:2007

Divatos stílusú, egyedi színvilágú védőcipő. Acél ormerevítő és talpátszúrás elleni 
védelem. 300 C fokig hőálló gumi talp.

• Felsőrész: marhabőr – Talp: gumi
• Szín: fekete / sárga

• Méret: 38–47
300°C
HRO

portwest fw33 steelite arx munkavédelmi 
CipÕ s1p hro

Cikkszám: Pw-Fw33 – Szabvány: EN20345:2004 + A1:2007

• Sportos modell, acél orrmerevítővel és talplemezzel ellátva. 300 C fokig hőálló, 
olaj és saválló gumi talp.

• Felsőrész: action bőr – Talp: gumi
• Szín: fekete

• Méret: 38–47
300°C
HRO

portwest fw02 steelite munkavédelmi 
szellÔzÔ félCipÔ s1p 

Cikkszám: Pw-Fw02 – Szabvány: EN20345:2004 + A1:2007

• Túracipő fazonú, lyukacsos velúrbőr felsőrészű, speciális lélegző béléssel 
rendelkező új félcipő modell. Ideális melegebb munkakörülményekre, ahol 

fontos a kényelem és a lélegzőképesség.
• Felsőrész: marhabőr – Talp: PU / PU

• Szín: kék
• Méret: 36–48
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lábvédelem

ardon g4011 farmer low  
munkaCipÕ  
(nem biztonsági) o1

Cikkszám: VO-G4011 – Szabvány: EN20347

• Erős, kopásálló nubukbőr munkacipő, olajálló, csúszásmentes 
gumitalp, orrmerevítő nélküli, antisztatikus, párnázott bokarész, 
energiaelnyelő sarok 

• Felsőrész: nubukbőr – Talp: gumi
• Szín: bézs
• Méret: 38–48

farmer pvC Csizma (nem biztonsági) 
Szabvány: EN ISO 20347

• Vízálló, valamint sav-, lúg-, olajálló PVC csizma. Csúszásálló talp.
• Anyaga: PVC 
• Szín: fekete
• Méret: 36–50

portwest fw75 steelite neptune 
szÕrmebéléses védÕCsizma s5

Cikkszám: Pw-Fw75 – Szabvány: EN ISO 20345:2004 + A1:2007

• Minőségi, szőrmebéléses, vízálló védőcsizma,  
mely maximális védelmet biztosít. Húzófülekkel ellátva.

• Anyaga: PVC / nitril
• Szín: fekete
• Méret: 37–47

ardon g4014 farmer low 
munkabakanCs (nem biztonsági) o1

Cikkszám: VO-G4014 – Szabvány: EN20347

• Erős, kopásálló nubukbőr munkabakancs, olajálló, csúszásmentes 
gumitalp, orrmerevítő nélküli, antisztatikus, párnázott bokarész, 
energiaelnyelő sarok.

• Felsőrész: nubukbőr – Talp: gumi
• Szín: bézs
• Méret: 38–48
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portwest fw95 s5 védÔCsizma

Cikkszám: Pw-Fw95  
Szabvány: EN ISO 20345:2004 + A1:2007

• Az Fw94-gyel megegyező tulajdonságokkal, acél 
talplemezzel.

• Anyaga: PVC / nitril
• Szín: zöld

• Méret: 37–47

portwest fw84 s4 élelmiszeripari Csizma

Cikkszám: Pw-Fw84  
Szabvány: EN ISO 20345:2004 + A1:2007

• Az Fw84 modell prémium minőségű PVC  /  nitrilből készül, amely ellenáll az olajoknak, 
zsíroknak, lúgos és savas szennyződéseknek. Kiváló csúszási ellenállással rendelkezik, ideális 

az élelmiszeripar számára.
• Anyaga: PVC / nitril

• Szín: fehér
• Méret: 37–47

portwest fw74 steelite 
biztonsági melles Csizma s5

Cikkszám: Pw-Fw74 – Szabvány: EN20345:2004 + A1:2007

• Nagy teljesítményű PVC / nitril biztosági mellescsizma acél 
orrmerevítővel és talplemezzel. Színkódolt piros talp, a 

védőképesség könnyű felismeréséhez.
• Anyaga: PVC / nitril

• Szín: fekete
• Méret: 37–47

portwest fw71 Comb Csizma s5

Cikkszám: Pw-Fw71 – Szabvány: EN20345:2004 + A1:2007

• Melles csizma modellünk, rövidebb, derékig érő 
változata azoknak, akik egy könnyebb és sokoldalúbb 

megoldást keresnek.
• Anyaga: PVC / nitril

• Szín: fekete
• Méret: 37–47
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portwest fC87 memory hab talpbetét

Cikkszám: Pw-FC87

• Ergonómikus talpbetét, mely felveszi a talp formáját. Egész napos 
kényelmet biztosít lábának. Méretre vágható kialakítás.

• Anyaga: Memory hab, EVA
• Szín: fehér
• Méret: egy méretben

portwest fC90 zselés 
talpbetét

Cikkszám: Pw-FC90

• Három szabványos méretben rendelhető, mely méretre vágható, hogy 
pontosan illeszkedjen a lábbeli méretéhez. Ez a zselével töltött talpbetét 
csillapítja a rezgéseket és enyhíti a fáradt lábak sajgó fájdalmát. Párban 
értékesítjük.

• Anyaga: polimer gél
• Szín: szürke
• Méret: kicsi (37-39) 

közepes (40-44) 
nagy (45-47)

portwest fC88 thermál aluminium 
talpbetét

Cikkszám: Pw-FC88

• Speciális alumínium réteggel készülő talpbetét, mely szigetel, így melegen 
tartja a lábat, távol tartja a hideget. A lábbal érintkező gyapjú / poliészter 
réteg extra kényelmet biztosít.

• Anyaga: alumínium, PU, filc (30% gyapjú, 70% poliészter)
• Szín: szürke
• Méret: egy méretben

portwest fC89 thermál polár 
talpbetét

Cikkszám: Pw-FC89

• Thermal talpbetét polár réteggel, mely melegen tartja a lábat. A puha latex 
anya g kényelmet biztosít és elnyeli a lábat érő káros hullámokat.

• Anyaga: polár  /  latex
• Szín: fekete
• Méret: egy méretben
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portwest fl01/fl02 CipÔfÛzÔ 
90/150 Cm.

• Anyaga 300 d polieszter
• szín fekete

portwest f941 ÖnfényezÔ 
CipÔkrém

Cikkszám: Pw-F941

• Önfényező cipőkrém.

portwest f418 CipÔápoló 
vizzáró spray 250 ml

Cikkszám: Pw-F418

• Nagy teljesítményű vízállóságot biztosít.
• Kiszerelés: 250 ml

portwest fC 
94 CsÚszásmentes jégjáró

Cikkszám: Pw-FC94

• Egyszerű csúszásmentesítő megoldás minden lábbeli 
típushoz.

• gumi  /  acél szegecsek
• Szín: fekete

• Méret: L / 39–43 
           XL / 44
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portwest sk13 ClassiC 
pamutzokni

Cikkszám: Pw-SK13

• Unisex prémium munkazokni. Megerősített sarok és 
ujjvégek, egyedi talpkialakítás. Kényelmes meleg viselet.

• Anyaga: 80% pamut, 20% nejlon
• Szín: fekete
• Méret: EU: 39-46 UK:6-11, Hossz: 25 cm

portwest sk12 Coolmax tÚra 
zokni

• Unisex prémium munkazokni. Megerősített sarok és 
ujjvégek, egyedi talpkialakítás. Kényelmes meleg viselet.

• Anyaga: 50% pamut, 30% Coolmax, 20% nylon
• Szín: fekete
• Méret: 39–46

portwest sk11 thermál 
zokni

• Unisex prémium munkazokni. Megerősített sarok és 
ujjvégek, egyedi talpkialakítás. Kényelmes meleg viselet.

• Anyaga: 55% pamut, 15% nylon, 15% gyapjú, 15% akril
• Szín: szürke
• Méret: 39–46
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kesztyÛk méretezése

Kéz- 
méret

Kézkörfogat 
hossza (mm)

Minimum 
kesztyűhossz  

(mm)

Kesztyű mérete Mandzsetta-
színkód

szám betűjel

6 152 / 160 220 6 XS

7 178 / 171 230 7 S

8 203 / 182 240 8 M

9 229 / 192 250 9 L

10 254 / 204 260 10 XL

11 279 / 215 270 11 XXL

en420:2003
VÉDŐKESZTYŰKRE VONATKOZÓ 
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK
A szabvány meghatározza a védőkesztyűk 
méretezésére, a fogásbiztonságra, a szüksé-
ges jelölésekre, információkra és azonosítás-
ra vonatkozó előírásokat.

en388:2003
VÉDŐKESZTYŰK MEcHANIKAI 
KOcKÁZATOK ELLEN
Az EN388 szabvány minden típusú 

kesztyűre vonatkozik, amely a fizikai és me-
chanikai agressziókat illeti, úgy mint a kopást, 
a vágást, az átlyukasztást és a szakadást. 
Ez a szabvány csak az EN420 szabvánnyal 
együtt alkalmazható. (1 = min teljesítmény)
• Kopásállóság – Indexszám 1–4
• Vágással szembeni ellenállás – Indexszám 

1–5
• Továbbszakító erő – Indexszám 1–4
• Szúrással szembeni ellenállás – Indexszám 

1–4

en407:2004
TERMIKUS KOcKÁZATOK 
(hő és / vagy tűz) ELLEN VÉDŐ 
KESZTYŰK

Az EN407 szabvány a hő és / vagy tűz elleni 
védőkesztyűk tesztelési módszereit, általános 
követelményeit, a hővel szembeni védelmi 
szintjeiket és a jelölésüket határozza meg. A 
piktogram 6 számjeggyel van kiegészítve:
• Gyúlékonysággal szembeni ellenállás (0–4)
• Kontakt hővel szembeni ellenállás (0–4)
• Konvektív hővel szembeni ellenállás (0–4)
• Sugárzó hővel szembeni ellenállás (0–4)
• Olvadt fém kisebb kifröccsenéseivel szem-

beni ellenállás (0–4)
• Olvadt fém jelentős fröccsenéseivel szem-

beni ellenállás: (0–4)

en12477:2001
Ez az európai szabvány meghatároz-
za a kézi fém hegesztés, vágás és 
kapcsolódó folyamatok során hasz-

nált védőkesztyűkre vonatkozó elvárásokat 
és tesztelési módszereket. Teljesítményszint 
szerint a hegesztő védőkesztyűket 2 típusra 
osztjuk:

Típus A: alacsonyabb fogásbiztonság (maga-
sabb egyéb teljesítmény)

Típus B: magas fogásbiztonság (alacsonyabb 
egyéb teljesítmény)

en511:2006
Az európai szabvány meghatároz-
za a vezető hideg ellen –50 Celsius 

fokig védő kesztyűkre vonatkozó követelmé-
nyeket és vizsgálati módszereket. A hideg le-
het lehet az éghajlati viszonyokból, illetve az 
ipari tevékenységből adódó. A különböző tel-
jesítményszintek konkrét értékei a különböző 
alkalmazási területek egyedi követelményei 
szerint kerülnek megállapításra. A vizsgála-
tok bizonyos esetekben csak teljesítmény-
szintet, és nem védelmi szintet határoznak 
meg.

en iso 
10819:2006
Az európai szabvány meghatá-

rozza a védőkesztyűk esetében fellépő káros 
rezgések átvitelére vonatkozó laboratóriumi 
mérések módszereit, az adatok elemzését 
és jelentését 31,5 Hz és 1250 Hz frekvenci-
atartományban. A szabvány meghatározza a 
tesztelési módszert a kesztyű rezgésátvitelé-
re vonatkozóan.

en1149-1:2006
Védőruházat. Elektrosztatikus tulaj-
donságok. 1. rész: fajlagos ellenállás 

(vizsgálati módszerek és követelmények) Ez 
az európai szabvány határozza meg a elekt-
rosztatikus disszipatív védőöltözet (vagy 
védőkesztyű) gyártása során alkalmazandó 
vizsgálati módszereket és felhasználható 
anyagokat, a kisülések elkerülése érdekében. 
Ez a vizsgálati módszer nem alkalmazható a 
magas feszültség ellen védő ruházat vagy vé-
dőkesztyű gyártása során.

en1149-5:2008
Védőruházat. Elektrosztatikus tulaj-
donságok. 5. rész: Anyagteljesítmény 

és kialakítási követelmények Ez az európai 
szabvány meghatározza a teljes földelt rend-
szerekben használható elektrosztatikus disz-
szipatív védőruházatra vonatkozó anyag-és 
tervezési követelményeket a kisülések elkerü-
lése érdekében. Lehetséges, hogy a követel-
mények nem elegendőek oxigéndús gyúlékony 

légkör esetén. Ez az euró-
pai szabvány nem alkal-
mazható hálózati feszült-
ség elleni védelem esetén.

esd (elektroszta-
tikus kisülés)

Az ESD kesztyűket a statikus elektromosság 
elkerülésére használjuk. A felületi ellenállás 
az EN1149-1 szabványban meghatározott 
módszerrel kerül mérésre, de a mintának meg 
kell felelnie az EN1149-5 szabvány előírásai-
nak is.

 food safe
Az Európai Parlament és Tanács 

1935 / 2004 / EC rendelete tartalmazza az élel-
miszerekkel érintkező anyagokkal szemben 
támasztott alapkövetelményeket. Ilyen pél-
dául, hogy az adott felhasználási körülmények 
között alkotórészeiket ne adhassák át az élel-
miszereknek olyan mennyiségben, ami veszé-
lyeztetheti az emberi egészséget.

en374-1:2003
A szabvány meghatározza a vegysze-
rek és / vagy mikroorganizmusok ellen 

védő kesztyűkre vonatkozó előírásokat.

en374-2:2003
Védőkesztyűk vegyszerek és mikroorganiz-
musok ellen. 2. rész: A behatolási ellenállás 
meghatározása.

en374-3:2003
Védőkesztyűk vegyszerek és mikroorganiz-
musok ellen. 3. rész: a vegyszerek átbocsá-
tásával szembeni ellenállás meghatározása 
folyamatos behatás esetén.

A kesztyűknek megbízható védelmet 
kell biztosítaniuk folyadékok és mik-
roorganizmusok ellen. A teljesítmény 
szintek az AQL (elfogadható minőség 

szintek) szerint kerülnek meghatározásra. 
Egy gyártási egység kesztyűből mintát vesz-
nek, és azt megvizsgálják lyukmentességi 
szempontból víz kitöltésével. A kesztyűknek 
legalább 2-es szintet el kell érniük, hogy mik-
roorganizmus-ellenállást biztosítsanak.
Szint 1 = AQL 4.0 Szint 3 = AQL 0.65
Szint 2 = AQL 1.5

i

egyszerhasználatos kesztyÛk
Egyszerhasználatos kesztyű választékunkat a felhasználók igényei-
nek megfelelően, a kényelem és a védelem szem előtt tartásával ala-
kítottuk ki. Típusaink a legmagasabb minőségű anyagokból készülnek 
egészségügyi, élelmiszeripari és általános ipari felhasználók részére. 
Minden típus rendelkezik az AQL (minőségellenőrzési rendszer) 1.5 
minősítésével, és EN minősítéssel. Nem steril, CE jellel ellátva.
en455 – 1., 2., és 3. rész
Egyszerhasználatos orvosi kesztyűkre vonatkozó szabvány.
1. rész: Lyukmentességi követelmények és vizsgálatok
2. rész: A fizikai tulajdonságok követelményei és vizsgálatai
3. rész: Követelmények és vizsgálat a biológiai értékeléshez
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4131

3121

4331

atg - maxiflex enduranCe 
tenyéren mártottpreCíziós 
szerelÕ kesztyÛ (34-848)

• precíziós szerelő kesztyű (34-848)
• Ujjbegyig mártott, extra vékony csúcskategóriás szerelő kesztyű elsősorban 

gépjárműipari, de bármilyen területen történő felhasználásra.
• Mártás kézháton: ujjbegyig mártott
• Mártás tenyéren: mártott és pöttyözött
• Hossz: 25 cm
• Ujjbegyvastagság: 1 mm
• Anyaga: nejlon / nitril hab (olajálló)
• Méret: 5-12 (XXS-XXL)

atg - maxiCut dry tenyér mártott vágás biztos 
szerelÕ kesztyÛ (34-450)

• Ujjbegyig mártott csúcskategóriás vágás biztos szerelő kesztyű elsősorban
• gépjárműipari, de bármilyen területen történő felhasználásra.
• Mártás kézháton: ujjbegyig mártott
• Ujjbegyvastagság: 1.20 mm
• Anyaga: nitrit-butadién gumi / nylon
• Méret: 6-11 (XS-XXL)

atg - maxiflex enduranCe tenyéren mártott

preCíziós szerelÕ kesztyÛ (34-848)

• Ujjbegyig mártott, extra vékony csúcskategóriás szerelő kesztyű elsősorban
• gépjárműipari, de bármilyen területen történő felhasználásra.
• Mártás kézháton: ujjbegyig mártott
• Mártás tenyéren: mártott és pöttyözött
• Hossz: 25 cm
• Ujjbegyvastagság: 1 mm
• Anyaga: nejlon / nitril hab (olajálló)
• Méret: 5-12 (XXS-XXL)
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atg maxiflex aCtive 34-824 tenyéren mártott 
preCiziós szerelÕ kesztyÛ

Cikkszám: VO-A3043 – Szabvány: EN420, EN388

• A MaxiFlex® Active™ a mikrokapszulákban található speciális összetevőknek 
köszönhetően, mint pl. az Aloe Vera és az E vitamin a munkavégzés során és után a 

kesztyű jó érzést biztosít a bőrnek.
• Anyaga: stretch nejlon / nitrilhab

• Szín: kék / fehér
• Méret: 5–11(XXS–XXL)

4131

4131

4131

3121 X1XXXX

atg maxiflex Comfort 34-924 tenyéren mártott 
preCiziós szerelÕ kesztyÛ

Cikkszám: VO-A3048 – Szabvány: EN420, EN388, EN407

• Puha és abszorbens pamut bélés a maximális kényelem érdekében.  
A szabadalmaztatott mikrohabos nitril bevonat 360°-os szellőzést biztosít. Felveszi a 

kéz formáját ezáltal csökkenti a kéz fáradását és növeli a kényelemérzetet. A legújabb 
szövési technológia segítségével sima és lekerekített ujjbegyek, mely javítja az 

ujjbegyek érzékenységét.
• Anyaga: stretch nejlon / nitrilhab

• Szín: kék / szürke
• Méret: 5–11(XXS–XXL)

atg - maxiflex enduranCe 
tenyéren mártottpreCíziós 

szerelÕ kesztyÛ (34-848)

• Ujjbegyig mártott, extra vékony csúcskategóriás szerelő 
kesztyű elsősorban gépjárműipari, de bármilyen területen 

történő felhasználásra.
• Mártás kézháton: ujjbegyig mártott

•  Mártás tenyéren: mártott és pöttyözött
• Hossz: 25 cm

• Ujjbegyvastagság: 1 mm
• Anyaga: nejlon / nitril hab (olajálló)

• Méret: 5-12 (XXS-XXL)

atg - maxiCut dry tenyér mártott vágás 
biztosszerelÕ kesztyÛ (34-450)

• Ujjbegyig mártott csúcskategóriás vágás biztos szerelő kesztyű elsősorban
• gépjárműipari, de bármilyen területen történő felhasználásra.

• Mártás kézháton: ujjbegyig mártott
• Ujjbegyvastagság: 1.20 mm

• Anyaga: nitrit-butadién gumi / nylon
• Méret: 6-11 (XS-XXL)
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goodyear lélegzÔ 
bÔrkesztyÛ 90117

Cikkszám: GOOD-90117  
Szabvány: EN420, EN388

• Goodyear lélegző bőrkesztyű. 
Általános többfunkciós kesztyű finom 
sertésbőrből. Könnyű, kényelmes 
viselet és lélegző ujjkialakítás. 
Megerősített varrásokkal és 
csuklóvédelemmel.

• Anyaga: bőr / textil
• Szín: fekete / fehér
• Méret: S/7, M/8, L/9, 10/XL, 11/XXL

2132

3131

goodyear bÕrkesztyÛ g753

Cikkszám: GOOD-G753 – Szabvány: EN420, EN388

• Teljes védelem és tartósság profiknak. A teljes 
tenyéren szivacsbélelt betét. Megerősített 

varrásokkal és csuklóvédelemmel.  
A legkeményebb munkakörülmények  

között is helytáll.
• Anyaga: bőr / spandex

• Szín: fekete / kék
• Méret: S/7, M/8, L/9,  

10/XL, 11/XXL

golf bÕrkesztyÛ 

Cikkszám: GOOD-035  
Szabvány: EN420, EN388

• Általános, többfunkciós 
kesztyű faggyúval átitatott 
finom sertésbőrből. Könnyű, 
kényelmes viselet a lélegző 
kézhát kialakítás miatt. 
Megerősített varrásokkal és 
csuklóerősítéssel. Méretenként 
más-más szín.

• Anyaga: bőr / textil
• Szín / méret: S / zöld, M / kék, 

L / sárga, XL / piros, XXL / fekete, 
S-XXL1121

2131

goodyear g2300 
bÕr / spandex 
finom meChanikai 
védÕkesztyÛ

Cikkszám: GOOD-G2300  
Szabvány: EN420, EN388, EN1413, EN20811

• Rendkivül jól szellőző kesztyű, jó 
fogásbiztonság, tépőzáras csuklórész. 
Finom mechanikai munkálatokhoz ajánlott.

• Anyaga: bőr / spandex
• Szín: fekete / szürke
• Méret: S/7, M/8, L/9, 10/XL, 11/XXL
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portwest a710  
tradesman kesztyÛ 

Cikkszám: Pw-A710 – Szabvány: EN420,EN388

• Nagyfokú védelmet biztosító kesztyű általános használatra. Komfort 
és tartósság BuildTex anyagból. Izzadságtörlővel, ujjperc védővel, 

megerősített varrásokkal készül. Lélegző ujjkialakítás és csuklóvédelem
• Anyaga: szintetikus bőr, gumi, lycra, spandex, neoprene

• Szín: fekete / szürke (sárga betéttel), fekete / sárga (sárga betéttel
• Méret: M / 9, L/10, XL / 11

2141

portwest a730 supergrip kesztyÛ 

Cikkszám: Pw-A730  
Szabvány: EN420,EN388

• Kiváló fogásbiztonságot nyújtó kesztyű profiknak. Strapabíró BuildTex 
alapanyagból, szilikon bevonatú tenyérrel, megerősített varrásokkal és lélegző 

ujjkialakítással.
• Anyaga: szintetikus bőr, szilikon, lycra, sapndex

• Szín: fekete (sárga betéttel)
• Méret: L, XL

3121

portwest a720 impaCt kesztyÛ 

Cikkszám: Pw-A720  
Szabvány: EN420,EN388

• Teljes védelem és tartósság profiknak. A teljes tenyéren szivacsbélelt 
betét egyedi kényelmet biztosít. Strapabíró BuildTex alapanyagból, gumi 

ujjpercvédőkkel, megerősített varrásokkal készül. A legkeményebb 
munkakörülmények között is helytáll.

• Anyaga: szintetikus bőr, gumi, lycra, spandex, neoprene
• Szín: szürke / kék

• Méret: L / 9, XL / 10

2141

portwest a700 general utility 
kesztyÛ 

Cikkszám: Pw-A700  
Szabvány: EN420,EN388

• Általános, többfunkciós kesztyű. Könnyű és kényelmes 
viselet. Strapabíró BuildTex anyagból, megerősített varrásokkal 

és csuklóvédelemmel.
• Anyaga: szintetikus bőr, lycra, spandex

• Szín: fekete 
• Méret: M/8, L/10, XL/11

2242
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kézvédelem

2141

portwest a740 powertool ujjnélküli 
kesztyÛ

Cikkszám: Pw-A740  
 Szabvány: EN420,EN388

• A kényelem, a tartósság, az ütésállóság és a stílusos design kombinációja. A 
Powertool Pro kesztyű a legjobb választás.

• Anyaga: szintetikus bőr, gumi, lycra, spandex
• Szín: navy
• Méret: L / 9, XL / 10

ariete finom bÕrkesztyÛ 003 

Cikkszám: ARI-003 / B – Szabvány: EN420, EN388

• Ariete bőrkesztyű. Klasszikus stílusú kesztyű, prémium kategória. Minőségi finom 
bőrből készül, faggyúval átitatott, ezért nagyon tartós. Mezőgazdasági, erdészeti, 
építőipari munkákhoz éppúgy kiváló, mint általános rakodási feladatokhoz. 
Vastagság: 1,2 mm

• Anyaga: szín marhabőr
• Szín: fehér
• Méret: 9 / L, 10 / XL

ariete finom bÕrkesztyÛ 005 

Cikkszám: ARI-005 / B – Szabvány: EN420, EN388

• Fehér szín marhabőr kesztyű, mandzsetta szegélyezett. Tartós, sokrétű 
felhasználhatóság.

• Anyaga: szín marhabőr
• Szín: fehér
• Méret: S / 7–XXL / 11

2142

2143

portwest a220 prémium bÕrkesztyÛ

Cikkszám: Pw-A220 – Szabvány: EN420, EN388

• Prémium minőségű marhabőrből, piros pamuttal kombinálva készülő 
új bőrkesztyű típus. Gumírozott biztonsági mandzsettával. Ideális az 
építőipar, bányászat számára.

• Anyaga: marhabőr / kevertszál
• Szín: piros
• Méret: XL / 10.5

2123
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kézvédelem

bremen bÕrkesztyÛ 

Cikkszám: VO-A9082 
Szabvány: EN388

• Fehér színbőr kesztyű, a hátoldalon zöld pamut, gumírozott 
csuklórész.

• Anyaga: szín marhabőr
• Szín: fehér

• Méret: 10,5 / XL

1132

    james meChanikai védÕkesztyÛ

Cikkszám: VO-A1002 – Szabvány: EN388

• Bőrkesztyű. Hátoldalon kék pamut anyagból, gumírozott csuklórész.
• Anyaga: bőr / textil

• Szín: szürke
• Méret: 10,5

XX22

elton bÕrkesztyÛ 

Cikkszám: VO-A1031  
 Szabvány: EN388

• Erősített bőrkesztyű. Hátoldalon sárga pamut anyagból, gumírozott 
csuklórész.

• Anyaga: bőr / textil
• Szín: szürke

• Méret: 10 / XL

3132

3132

top up winter bélelt téli 
védÕkesztyÛ

Cikkszám: VO-A2199 – Szabvány: EN388

• Bélelt bőrkesztyű, gumírozott csuklórész.
• Anyaga: hasított marhabőr

• Szín: sárga
• Méret: 11
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portwest a145 hÛtÕházi 
kesztyÛ 

Cikkszám: Pw-A145  
Szabvány: EN420, EN388, EN511

• Kifejezetten hideg munkakörülményekre tervezett 
védőkesztyű modell. Csúszásmentes latex bevonata kiváló fogásbiztonságot, akril 
bélése meleget garantál még a legszélsőségesebb körülmények között is.

• Anyaga: akril / latex
• Szín: narancs / kék
• Méret: M / 8, L / 9, XL / 10

1231

i

X1X

portwest a146 arCtiC téli kesztyÛ

Cikkszám: Pw-A146  
 Szabvány:  
EN420,EN388, EN511

• Új fejlesztésű védőkesztyű! Dupla béléssel, puha, rugalmas nitril bevonattal, kiválóan 
véd a hideg ellen.

• Anyaga: nejlon, nitrilhab
• Szín: fekete / sárga
• Méret: L / 9, XL / 10, XXL / 11

i

portwest a340 hivis grip tenyérmártott 
védÕkesztyÛ 

Cikkszám: Pw-A340  
Szabvány: EN420, EN388

• Forradalmian új HiVis Grip kesztyű modellünk esetében a legújabb latexhab 
technológiát használtuk. Kiváló fogásbiztonságot garantál nedves és száraz 
munkakörülmények között is. Az alapkesztyű jól láthatósági anyagból készül, az 
EN471 szabványnak megfelelően.

• Anyaga: nejlon, latexhab
• Szín: Sárga
• Méret: S / 7, M / 8, L / 9, XL / 10

2121

portwest a140 thermal latex mártott 
kesztyÛ

Cikkszám: Pw-A140 – Szabvány: EN420, EN388

• A Thermal latex mártott kesztyű ideális építőipari, logisztikai, karbantartási és 
kommunális feladatokhoz. Meleg, komfortos akril belsőrésszel rendelkezik.

• Anyaga: akril, latex
• Szín: fekete / sárga, fekete / narancs
• Méret: S / 7, M / 8, L / 9, XL / 10, XXL / 11

1141

kézvédelem
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portwest a109  
latex mártott kesztyÛ  

(kisker kiszerelés)

Cikkszám: Pw-A109 – Szabvány: EN420, EN388

• Az egyik legkedveltebb kesztyű a piacon. Prémium minőségű latex 
bevonattal készül, mely kiváló átszúrás és kopásálló tulajdonsággal 
rendelkezik. Száraz és nedves munkakörnyezetben is használható. 

Ergonómikus kialakítású, szellőző kézháttal rendelkezik, igy rendkívül 
komfortos viselet.

• Anyaga: poliészter pamut, latex
• Szín: narancs, zöld, fekete:

• Méret: M / 8,L / 9, XL / 10

portwest a450 vizálló 
láthatósági kesztyÛ

Cikkszám: Pw-A450 – Szabvány: EN420, 
EN388, EN511

• A legkeményebb munkakörülményekre tervezett, bélelt védőkesztyű. 
Melegen és szárazon tart.  

Dupla PVC bevonata ellenáll a víznek, olajoknak és zsíroknak is.
• Anyaga: PVC, pamut

• Szín: narancs
• Méret: XL / 10

3242

3121

i

portwest a350 dermiflex védÕkesztyÛ

Cikkszám: Pw-A350  
Szabvány: EN420, EN388

• Extrakönnyű 15g nejlon és spandex szálból készülő kesztyű habosított 
nitril bevonattal. Precíziós munkavégzéshez ajánljuk, ahol egyaránt fontos 

az olajállóság és a fogásbiztonság.
• Anyaga: nejlon, spandex, nitrilhab

• Szín: fekete
• Méret: S / 7, M / 8, L / 9, XL / 10, XXL / 11

3131

2121

portwest a150, latex mártott 
védÕkesztyÛ

Cikkszám: Pw-A150  
Szabvány: EN 420, EN 388

• A legkedvezőbb áron biztosítja a kéz védelmét és a kényelmet. 
Kevertszálas alapkesztyűn erős,  

vastag latex tenyérbevonattal, lélegző kézháttal.
• Anyaga: pamut, poliészter, latex

• Szín: narancs, zöld
• Méret : M/8, L/9, XL/10, XXL/11

portwest a160 
kevertszálas latex mártott 

védÕkesztyÛ

Cikkszám: Pw-A160  
Szabvány: CE Cat 1

• Latexbevonattal ellátott, 
kevertszálas védőkesztyű. Kíváló ár-érték arány.

• Anyaga: poliészter , pamut, latex
• Szín: piros, kék

• Méret : M/8, L/9, XL/10

kézvédelem
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kézvédelem

4131

portwest a120 nejlon pu 
tenyérmártott kesztyÛ 

Cikkszám: Pw-A120  
 Szabvány: EN420, EN388

• Minőségi precíziós szerelőkesztyű finommechanikai munkákhoz, tenyéren PU 
bevonattal. Kényelem és kiváló fogásbiztonság.

• Anyaga: nejlon, PU
• Szín: fehér, fekete, szürke
• Méret: XS / 6, S / 7, M / 8, L / 9, XL / 10, XXL / 11

2132

portwest a198, a199 esd ujjvég,  
tenyérbevont védÕkesztyÛ

Cikkszám: Pw-A198 ujjbetyen mártott 
Cikkszám: Pw-A199 tenyéren mártott

Szabvány: EN420, EN388,EN1149

• Az A199 védőkesztyű ujjvég bevont változata precíziós munkavégzéshez.
• Anyaga: nejlon, PU, szénszál
• Szín: szürke / fehér
• Méret: XS / 6, S / 7, M / 8, L / 9, XL / 10

portwest a310 nejlon nitril tenyérmártott 
kesztyÛ 

Cikkszám: Pw-A310 – Szabvány: EN420, EN388

• Autószerelési és egyéb munkákhoz ideális, komfortos szerelőkesztyű erős nitril 
tenyérbevonattal.

• Anyaga: nejlon, nitril
• Szín: szürke
• Méret: M / 8, L / 9, XL / 10

4122

portwest a320 nitrilhabos védÕkesztyÛ

Cikkszám: Pw-A320 – Szabvány: EN420, EN388

• Precíziós szerelőkesztyű olajos feladatokhoz kifejlesztve. Rendkívül ellenálló, 
habosított nitril tenyérbevonattal rendelkezik. A lélegző kézhát a kényelmet, a 
fekete szín a többszöri használatot garantálja.

• Anyaga: nejlon, nitrilhab
• Szín: fekete
• Méret: M / 8, L / 9, XL / 10, XXL / 11

3131
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kézvédelem

4111

portwest a400 pvC Csuklóig mártott 
kesztyÛ 

Cikkszám: Pw-A400 
Szabvány: EN420, EN388

• piros, PVC-vel teljesen mártott kesztyű, kötött mandzsettával és pamut 
interlock béléssel.

• Anyaga: pamut, PVC
• Szín: piros 

• Méret: M / 8, L / 9, XL / 10

4121

portwest a427 /  a435 /  a445 pvC 
hosszÚszárÚ kesztyÛ

Cikkszám: Pw-A427, Pw-A435, Pw-A445  
Szabvány: EN420, EN388

• piros PVC-vel mártott kesztyű, puha pamut béléssel. Háromféle 
szárhosszal elérhető: A427 (27cm), A435 (35cm)és, A445 (45cm).

• Anyaga: pamut, PVC
• Szín: piros 
• Méret: XL

• Hossz: 27 cm, 35 cm, 45 cm 

4121

portwest a300 nitril Csuklóig mártott 
kesztyÛ

Cikkszám: Pw-A300 – Szabvány: EN420, EN388

• Teljesen mártott nitrilkesztyű. A bevonat ellenálló olajokkal, zsírokkal és 
vizzel szemben. Ideális karbantartási és kommunális feladatokhoz is.

• Anyaga: pamut, nitril
• Szín: navy

• Méret: M / 8, L / 9, XL / 10
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ardon houston tenyérmártott 
kÖtÖtt mandzsettás kesztyÛ 
EN420, EN388 (4.1.1.1.)

• Új,  könnyű nitril kesztyű, tenyérmártott, lélegző kézháttal, 
mely kitűnő munkavégzést biztosít. Alkalmas kisebb dolgok 
megfogására és finom munkára is, csökkenti a kéz elfáradását.

• Szín: sárga
• Méret: S/7, M/8, L/9, 10/XL

kézvédelem

4111

portwest a330 nitril 
tenyérmártott kÖtÖtt 
mandzsettás kesztyÛ

en420, en388

• Új,  könnyű nitril kesztyű, tenyérmártott, lélegző kézháttal, mely 
kitűnő munkavégzést biztosít.

• Alkalmas kisebb dolgok megfogására és finom munkára is, 
csökkenti a kéz elfáradását.

• Szín: sárga
• Méret: S/7, M/8, L/9, 10/XL

4121J.K.L.A330

portwest - a827, 835, 845 duplán 
mártott pvC védÕkesztyÛ

EN420, EN388, EN374

• Duplán mártott PVC védőkesztyű, csúszásmentesített tenyérrel.
• Actifresh jersey bélése kimagasló kényelmet biztosít.
• Anyaga: PVC, Pamut
• Szín: Zöld
• Méret: XL
• Hossz: Hossz: 27 cm, 35 cm, 45 cm.

sidney nitril mártott kesztyÛ 

Cikkszám: VO-A4003 – Szabvány: EN388

• Pamut kesztyű, rugalmas csuklórész, kék nitril bevonat .
• Anyaga: pamut / nitril
• Szín: kék
• Méret: 10,5

211X
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kézvédelem

portwest a810 nitrosafe 
vegyszerálló kesztyÛ

Cikkszám: Pw-A810– Szabvány: EN420, EN388, EN374

• Vegyszerálló védőkesztyű csúszásmentesített tenyérrel. Kényelmes pamut 
belsővel rendelkezik. Ideális a vegyipar, olajipar és az élelmiszeripar számára.

• Anyaga: nitril, pamut
• Szín: zöld

• Méret: S / 7, M / 8, L / 9, XL / 10, XXL / 11 

2001 AKL

stanley latex háztartási kesztyÛ 

Cikkszám: VO-A5002

• Sárga latex háztartási kesztyű. A tenyéren és az ujjakon a fogást segítő 
domborítással.
• Anyaga: latex

• Szín: sárga
• Méret: 7 / S, 8 / M, 9 / L, 10 / XL

portwest a910 latex  
egyszerhasználatos kesztyÛ 

(pÚderezett) 

Cikkszám: Pw-A910– Szabvány: EN455

• Magas minőségű természetes gumiból készül. Erős és kényelmes. A 
latex bizonyos embereknél allergiás reakciókat válthat ki.

• Anyaga: latex
• Szín: fehér

• Méret: S/7, M/8, L/9, 10/XL

portwest a800  
háztartási gumikesztyÛ 

• Cikkszám: Pw-A800
• Ezt a hagyományos stílusú latex kesztyűt számos háztartási vagy munkahelyi 

feladathoz lehet használni. Ideális takarításhoz vagy általános használatra. 
Jellegzetessége a pamutbélés, és a visszahajtott szára miatt könnyű felhúzni.  

A halpikkelyes minta maximális fogásbiztonságot ad. 
• Anyaga: latex

• Szín: sárga
• Méret: M / 8, L / 9, XL / 10
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portwest a915 latex 
egyszer használatos  
pÚdermentes kesztyÛ

• Magas minőségű természetes gumiból készül. Erős és 
kényelmes.

• Szín: fehér
• Méret: S/7, M/8, L/9, 10/XL

4131

1140

buCk blaCk, white pu mártott kesztyÛ 

Cikkszám: VO-A9061 fekete 
Cikkszám: VO-A9003 fehér 
  
Szabvány: EN388

• Finommechanikai nejlon kesztyű, a tenyéren poliuretán bevonattal.
• Anyaga: nejlon / PUR
• Szín: fekete, fehér
• Méret: M/8, L/9, 10/XL

portwest a925 nitril egyszer 
használatos kesztyÛ

• EN455; EN374
• Szintetikus nitrilből készülő, magas minőségű egyszer használatos 

kesztyű.
• Strukturált felülete kiváló fogásbiztonságot nyújt az ujjvégeken.
• Nedves és száraz munkakörnyezetben egyaránt alkalmas.
• Szín: kék
• Méret: 8-10 (M-XL)

leo ujjvégen mártott nejlon kesztyÛ 

Cikkszám: VO-A9002

• Nejlon kesztyű, az ujjbegyen poliuretán bevonattal.
• Anyaga: nejlon / PUR
• Szín: fehér
• Méret: 6 / XS, 7 / S, 8 / M, 9 / L, 10 / XL

kézvédelem
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kézvédelem

portwest a130 CikkCakkos kesztyÛ 

Cikkszám: Pw-A130 – Szabvány: EN420, EN388

• Extra fogásbiztonság! Mindkét oldalon PVC rácsozással rendelkező 
kesztyű, ideális raktári, 

építőipari munkákhoz. 7 gauge, kevertszálas alapkesztyű.
• Anyaga: pamut poliészter, PVC

• Szín: narancs
• Méret: M / 8, L / 9, XL / 10

1120

portwest a111 pvC pontozott kesztyÛ

• Könnyű, kényelmes, egy darabban kötött kesztyű
• PVC pontozással. CE jellel, 1-es kategória, minimális kockázatra.

• Szín: fehér (kék pöttyökkel)
• Méret: S / 7, M / 8, L / 9, XL / 10
• Anyaga: pamut poliészter, PVC

2141

portwest a110 nejlon pvC pontozott 
kesztyÛ

Cikkszám: Pw-A110 Szabvány: EN420, EN388

• Száraz munkakörnyeztre javasolt, jó fogásbiztonságot adó modell. Egy 
darabban kötött, 13 gauge nejlon, PVC pontozással

• Anyaga: nejlon / PVC
• Szín: fehér, kék pontozással

• Méret: S / 7, M / 8, L / 9, XL / 10

Querry kétoldalon pÖttyÖzÖtt 
kesztyÛ 

Cikkszám: VO-A9093

• Pamut / poliészter kesztyű, mind két oldalon pöttyözött.
• Anyaga: pamut / PVC

• Szín: fehér / kék
• Egy méretben 9/L
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kézvédelem

portwest a620 pu tenyérmártott 
vágásbiztos kesztyÛ Cut 3

Cikkszám: Pw-A620  
Szabvány: EN420, EN388

• Kénylemes és ellenálló vágásbiztos védőkesztyű PU tenyérbevonattal.
• Anyaga: HPPE, üvegszál, PU
• Szín: szürke
• Méret: XS / 6-XL / 10

portwest a621 nitrilhab vágásbiztos 
kesztyÛ Cut 5

Cikkszám: Pw-A621 – Szabvány: EN420, EN388

• A legmagasabb vágásbiztosságot garantáló, olajos munkakörnyezetben is 
használható, habosított nitrillel bevont védőkesztyű

• Anyaga: HPPE, üvegszál, nitrilhab
• Szín: fekete
• Méret: M / 8, L / 9, XL / 10

portwest 
a690 
vágásbiztos 
alkarvédÕ 45 
Cm

Cikkszám: Pw-A690  
Szabvány: EN420, 
EN388,EN407

• Maximális, 5-ös szintű 
vágásbiztosságot 
garantáló, ugyanakkor 
hőálló alkarvédő.

• Anyaga: Taeki 5 (HPSH)
• Szín: szürke
• Méret: 45 cm

portwest 
a691 

vágásbiztos 
alkarvédÕ 

55 Cm

Cikkszám: Pw-A691  
Szabvány: EN420, 

EN388,EN407

• Az A690 típus 
hosszított változata.

• Anyaga: Taeki 5 
(HPSH)

• Szín: szürke
• Méret: 55 cm

454X

454X

4542

X1XXXX
X1XXXX

4341
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254x

kézvédelem

portwest a790 antivibráCiós kesztyÛ 

Cikkszám: Pw-A790 
Szabvány: EN420, EN388, EN10819

• Egyedi tervezésű kesztyű. mely lecsökkenti a rezgések káros hatásait. 
Kiváló fogásbiztonságot nyújt, ideális védőeszköz betontörők, légkalapácsok 

használata esetén.
• Anyaga: kevertszál / kloroprén

• Szín: fekete
• Méret: M / 8, L / 9, XL / 10

X343

portwest a655 Cut 5 vágás biztos 
élelmiszeripari kesztyÛ

• EN420, EN388 (2.5.4.X.), CE Élelmiszeripari Biztonsági Szabvány
• A minősítése szerint a vágással szembeni ellenállása az 5. 

• kategóriába sorolható, az élelmiszer- és a vendéglátó iparban használható.
• Szín: kék

• Méret: 8-10 (M-XL)

portwest a590 hÕálló 250°C kesztyÛ 

Cikkszám: Pw-A590– Szabvány: EN420, EN388, EN407

• Hőálló kesztyű, élelmiszeripari és catering felhasználásra ideális választás. 
Extra hosszú mandzsettával rendelkezik, mely kimagasló védelmet biztosít. 

Egy standard méretben készül. 250C kontakt hő ellen nyújt védelmet.
• Anyaga: Lenzing FR™, pamut

• Szín: fehér
• Méret: L / 9

1240 4242XX
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kézvédelem

olie vászon kertészkesztyÛ 

Cikkszám: VO-A9015

• Pamutvászon kertészkesztyű, PVC pöttyözött a tenyér és ujjrészen, 
rugalmas csuklórész.

• Anyaga: pamut / PVC
• Szín: fehér
• Méret: 10 / XL

abe pamut kesztyÛ

Cikkszám: VO-A3011

• Varrás nélküli, kötött pamut cérnakesztyű. Rugalmas csuklórész. 
• Anyaga: pamut
• Szín: fehér
• Egy méretben 9/L

kevin finomszÖvésü pamut kesztyÛ

Cikkszám: VO-A3002

• Szövött pamut kesztyű
• Anyaga: pamut
• Szín: fehér
• Méret: S / 7, M / 8, L / 9, XL / 10, XXL/11, 3XL/12

buddy evo

• cikkszám: VO-A9222
• Finom szövésű pamut cérna kesztyű, tenyerén pöttyözött.
• Szín: fehér 
• Méret: S / 7, M / 8, L / 9, XL / 10, XXL/11
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kézvédelem

portwest gl10 vízálló  
kesztyÛ 

Cikkszám: Pw-GL10

• Új vízálló kesztyűmodellünk általános használatra. Jó fogásbiztonságot garantál és 
a hideg ellen puha, mikro 

polár béléssel rendelkezik. Egyedülállóan kényelmes viselet. Csúszásmentes 
tenyér

• Anyaga: 100% poliamid, 142g 
100% poliészter, 84g Mikro polár, 120g

• Szín: fekete
• egy méretben

portwest gl12  
polár kesztyÛ  

thinsulate béléssel 

Cikkszám: Pw-GL12

• Polár kesztyű általános használatra, meleg Thinsulate béléssel. 
Védelmet biztosít és melegen tartja a kezet. Csúszásmentes 

tenyér
• Anyaga: 100% poliészter polár, 316g, Thinsulate bélés, 40g

• Szín: fekete, navy,
• egy méretben

portwest gl13 kÖtÖtt kesztyÛ thinsulate 
bélésssel 

Cikkszám: Pw-GL13

• Új kötött kesztyű modellünk, mely mindenki számára alapvető téli kiegészítő. 
Strapabíró akril külső, meleg Thinsulate bélés. Melegen 

tart és kényelmes viselet
• Anyaga: 100% akril 
Thinsulate bélés, 40g

• Szín: fekete, navy,
• egy méretben

portwest b013  
téli sapka

Cikkszám: Pw-B013

• Speciális mikroszálas összetételű alapanyaga extra meleget biztosít. Szélálló 
kényelmes viselet. Egy méretben.
• Anyaga: 100% akril, Microfibre

• Szín és méret: navy, fekete, royal kék, Hi-Vis narancs, Hi-Vis sárga
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portwest sw10 bÕr hegesztÕkÖtény

Cikkszám: Pw-Sw10 
Szabvány: EN ISO 11611

• Prémium minőségű, marhahasíték hegesztőkötény, kevlár varrásokkal. Maximális 
védelmet biztosít a legkeményebb körülmények között is. Állítható pántokkal és 
gyorskioldó csattal rendelkezik. 5 rétegű DuPont kevlár varrás.

• Anyaga: marhahasíték
• Szín: aranybarna
• Méret: 91 cm × 58 cm

portwest a530 megerÕsített hegesztÕ 
kesztyÛ

Cikkszám: Pw-A530 – Szabvány: EN420, EN388, EN407

• Prémium minőségű erősített hegesztőkesztyű kevlár szállal. A megerősített tenyér 
és hüvelykujj rész egyedülálló védelmet biztosít.

• Anyaga: marhabőr, kevlár
• Szín: barna
• Méret: XL / 10.5

3144 A típus

portwest sw20  
bÕr hegesztÕ alkarvédÕ

Cikkszám: Pw-Sw20 – Szabvány: EN ISO 11611

• Prémium minőségű, marhahasíték hegesztő alkarvédő, kevlár 
varrásokkal. Maximális védelmet biztosít a legkeményebb 
körülmények között is. Végeken gumírozott, így kiválóan illeszkedik. 
40 cm hosszú.

• Anyaga: marhahasíték
• Szín: aranybarna
• Méret: 40 cm

portwest a520 prémium avi 
hegesztÕ kesztyÛ

Cikkszám: Pw-A520  
Szabvány: EN420, EN388, EN407

• Kiváló fogásbiztonságot garantáló, puha 
és rugalmas kecskebőr tenyérrel készülő 
hegesztőkesztyű. B-típusú, AwI hegesztéshez, 
kevlár szállal.

• Anyaga: kecskebőr, marhabőr, kevlár
• Szín: szürke
• Méret: L / 9, XL / 10

2041 B típus

kézvédelem
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portwest a510 
hegesztÕkesztyÛ 

Cikkszám: Pw-A510  
Szabvány: EN420, EN388, EN407

• Ezen védőeszköz célja, hogy megvédje a viselőjét a 
fröccsenő anyagok, lánggal történő rövid érintkezés, 

sugárzó hő ellen és minimalizálja a lehetséges áramütés 
kockázatát.

• Anyaga: marhabőr, pamut
• Szín: kék 

• Méret: XL / 10.5

3233 423X3X

mel hegesztÕ kesztyÛ 

Cikkszám: VO-A2007  
Szabvány: EN388, EN407, EN12477

• Hasított bőr hegesztő kesztyű, 15 cm mandzsetta, bélés nélkül.
• Anyaga: hasított marhabőr

• Szín: szürke
• Méret: 11

3233 443X4X

mary bÕrkesztyÛ 

Cikkszám: VO-A1015 – Szabvány: EN388

• Munkavédelmi kesztyű. Megerősített tenyér és mutatóujj rész hasított 
bőrből. Kézhát pamut, gumírozott mandzsetta.

• Anyaga: bőr / textil
• Szín: szürke

• Méret: 10 / XL

4134

tod hasított bÕr védÕkesztyÛ 

Cikkszám: VO-A1010 – Szabvány: EN388

• Sárga hasított bőr kesztyű, a hátoldalon és a mandzsettán csíkos 
pamut anyagból.

• Anyaga: bőr / textil
• Szín: sárga

• Méret: 9 / L, 10,5 / XL

3124

gino bÕr munkavédelmi 
kesztyÛ 

Cikkszám: VO-A1013 – Szabvány: EN388

• Munkavédelmi kesztyű. Hasított bőr tenyérrész. 
Kézhát és madzsetta csíkos pamutanyagból

• Anyaga: bőr / textil
• Szín: szürke

• Méret: 10 ,5/ XL

3124

kézvédelem
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szemvédelem

en166:2001 szemvédelem
Valamennyi termék kielégíti az EN166 szabvány követelménye-
it és CE jellel rendelkezik. A szabvány a következőket vizsgálja: 
ütés elleni védelem, vegyi védelem, optikai osztály.

S – 22mm golyó 5.1 m/s (11mph)
F – 6mm golyó 45 m/s (101mph)
B – 6mm golyó 120 m/s (268mph)
1 – Optikai osztály
3 – Folyadékok

4 – Nagy méretű porszemcsék (>5 μm)
9 – Meleg szilárd anyagok és fémol-
vadékok
K – Karcmentesség = AS
N – Páramentesség = AF
T – Hőmérsékleti ellenállás

portwest pw10 vultus 
védÕszemüveg

Cikkszám: Pw-Pw10 – Szabvány: EN166 1F 
AS

• Egy darabban készült PC lencsék 
oldalvédelemmel.

• Anyaga: polikarbonát
• Szín: víztiszta

portwest pw11 levo 
védÕszemüveg

Cikkszám: Pw-Pw11 – Szabvány: EN166 1F AS AF

• A Levo védőszemüveg a hagyományos és a gumipántos 
szemüvegek keveréke. A  
hagyományos védőszemüvegek kényelme, magasabb 
védelmi képességgel. A cserélhető hab tömítés további 
homlok és arc védelmet biztosít. Állítható szíj és puha 
gumiból készült betétek. Kiváló szellőzés indirekt 
szellőzőkkel a párásodás megelőzésére.

• Anyaga: polikarbonát
• Szín: víztiszta, sötétített

portwest pw12 salus 
védÕszemüveg

Cikkszám: Pw-Pw12 – Szabvány: EN166 1F AS

• Új stílusú, különálló lencsékkel készül.
• Anyaga: polikarbonát

• Szín: víztiszta

portwest pw16 metal 
védÕszemüveg

Cikkszám: Pw-Pw16 – Szabvány: EN166 1F

• Ívelt lencsék (9.5), vékony fém keretben.
• Anyaga: fém keret, polikarbonát
• Szín: víztiszta

en175
Szem és arcvédő eszközök hegesztéshez és hasonló műveletek-
hez

további lenCsespeCifikáCiók:
AS: karcmentes bevonat
AS,AF: karcmentes és páramentes bevonat

en1731:
Meghatározza az anyagokat, 
designt, vizsgálati módszere-
ket, teljesítmény és jelölési kö-
vetelményeket a szem és arc-
védőkre vonatkozóan.

S-alap felhasználás
F-nagy sebességű részecskék,  
alacsony energiájú becsapódás
B-nagy sebességű részecskék,  
közepes energiájú becsapódás
A-nagy sebességű részecskék, 
nagy energiájú becsapódás

Amennyiben az F, B és A szimbólumok nem alkalmazhatóak 
a keretre és a látómezőre egyaránt, akkor a teljes arcvédőre a  
legalacsonyabb besorolást kell alkalmazni.
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szemvédelem

portwest pw20 gumipántos védÕszemüveg

Cikkszám: Pw-Pw20 – Szabvány: EN166 1B AS, AF

• Direkt ventillációs modell, korlátozza a folyadékok és por bejutását.
• Anyaga: polikarbonát

• Szín: víztiszta

portwest pw22 Challenger 
védÕszemüveg

Cikkszám: Pw-Pw22 – Szabvány: EN166 1F AS, AF

• Az indirekt ventilláció megakadájozza a folyadékok és porok behatolását.
• Anyaga: polikarbonát
• Szín: víztiszta

portwest pw15 fossa 
védÕszemüveg

Cikkszám: Pw-Pw15 – Szabvány: EN166 1F AS AF

• Új design, egyedi lencsék.
• Anyaga: polikarbonát
• Szín: víztiszta

portwest pw21 indirekt 
ventilláCiós védÕszemüveg

Cikkszám: Pw-Pw21 – Szabvány: EN166 1B AS, AF

• Kialakítása megakadályozza a folyadékok és a por 
bejutását.

• Anyaga: polikarbonát
• Szín: víztiszta

portwest pw17 Curvo 
védÕszemüveg

Cikkszám: Pw-Pw17 – Szabvány: EN166 1F

• Új védőszemüveg modellünk állítható szárhosszal és dőlésszöggel 
a maximális kényelemért.

• Anyaga: polikarbonát
• Szín: víztiszta

portwest pw18 umbra polarizált 
védÕszemüveg

Cikkszám: Pw-Pw18 – Szabvány: EN166 1F

• Polarizált lencsével rendelkező védőszemüveg, mely éles 
kontrasztokat 
 és kiváló védelmet biztosít. 99%-os UV védelem, kimagasló komfort, 
csúszásmentes szárak.

• Anyaga: polikarbonát
• Szín: sötétített
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szemvédelem

portwest pw33  
klasszikus védÕszemüveg

Cikkszám: Pw-Pw33 – Szabvány: EN166 1F AS

• Kiváló oldalvédelem, állítható szárhossz.
• Anyaga: polikarbonát
• Szín: fekete keret – víztiszta, sárga; kék keret – víztiszta

portwest pw32 wrap védÕszemüveg

Cikkszám: Pw-Pw32 – Szabvány: EN166 1F AS

• Bestseller védőszemüveg modellünk, egyesített lencsével.
• Anyaga: polikarbonát

• Szín: víztiszta, sötétített

portwest pw34 profile védÕszemüveg

Cikkszám: Pw-Pw34 – Szabvány: EN166 1F AS

• Keret nélküli védőszemüveg, puha gumi szárvégződésekkel.
• Anyaga: polikarbonát

• Szín: víztiszta, sötétített, sárga

portwest 
pw30 visitor 

látogatószemüveg

Cikkszám: Pw-Pw30  
Szabvány: EN166 1F AS

• Népszerű modell karcmentes 
kivitelben, szellőző szárakkal.

• Anyaga: polikarbonát
• Szín: víztiszta, sárga

portwest pw35 safeguard védÕszemüveg

Cikkszám: Pw-Pw35 – Szabvány: EN166 1F AS, AF

• Nejlon kerettel, 7 pozícióban állítható dőlésszöggel és 
állítható szárhosszal készül.

• Anyaga: polikarbonát
• Szín: víztiszta, tükrös

portwest pw31 Contoured 
védÕszemüveg

Cikkszám: Pw-Pw31 – Szabvány: EN166 1F AS

• Teljesen állítható szárak és ötpontos állítható 
dőlésszög.

• Anyaga: polikarbonát
• Szín: víztisza, sárga, sötétített
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szemvédelem

portwest pw38 pan veiw 
védÕszemüveg

Cikkszám: Pw-Pw38 – Szabvány: EN166 1F AS, AF

• Extrakönnyű kivitel, kényelmes gumírozott 
szárakkal.

• Anyaga: polikarbonát
• Szín: víztiszta, sötétített

portwest pw37 bold pro védÕszemüveg

Cikkszám: Pw-Pw37 – Szabvány: EN166 1F AS, AF

• Puha gumírozott orrnyereggel, többféle színben készül.
• Anyaga: polikarbonát
• Szín: víztiszta (piros, narancs, kék betéttel)

portwest pw60 
hegesztÕszemüveg

Cikkszám: Pw-Pw60 – Szabvány: EN175 1T AS, AF

• Átlátszó polikarbonát biztonsági lencsék.  
5-ös sötétedés.

• Szín: üvegzöld

portwest pw36 hi-vision 
védÕszemüveg

Cikkszám: Pw-Pw36 – Szabvány: EN166 1F AS, AF

• Kiváló védelemet biztosít a szemnek és a 
szemkörnyéknek. Egyedi ívelt lencsékkel 

készül. Mikroszálas tartótasakkal, mely 
tisztít és véd!

• Anyaga: polikarbonát
• Szín: víztiszta, sötétített

portwest pw39 luCis 
védÕszemüveg

Cikkszám: Pw-Pw39 – Szabvány: EN166 
1F

• Ívelt lencsékkel, oldalvédelemmel és 
gumírozott szárakkal.

• Anyaga: polikarbonát
• Szín: víztiszta, sötétített
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portwest pa05  
páramentesítÕ kendÕ

Cikkszám: Pw-PA05

• Ez a páramantesítő kendő tényleg egyedülálló. Azonnal megállítja 
a szemüvegek, napszemüvegek párásodását. Különböző 
körülmények között teszteltük, és mindig kiváló eredményt 
kaptunk.

• Szín: fehér
• Kiszerelés: 60 db kendő/doboz

szemvédelem

portwest pw19 led 
védÕszemüveg lámpa

Cikkszám: Pw-Pw19 

• Felcsatolható LED fényforrás 
munkahelykre, ahol hordozható fényforrásra 
van szükség. Könnyen és gyorsan be-és 
kikapcsolható.

• Anyaga: PP
• Szín: fekete

portwest pa01 
szemüvegtisztító kendÕ

Cikkszám: Pw-PA01 

• Szemüvegtisztító adagoló, mely használatra 
készen érkezik. Erős kartonból készül, 
egyszerű adagolást tesz lehetővé. Könnyen 
felakasztható. Tartalma: 100 db, külön 
csomagolt tisztítókendő (5”x 8”) 
Páramentesítő és antisztatikus.

• Kiszerelés: 100 db kendő/doboz

portwest pa02 
szemüvegtisztító 

állomás

Cikkszám: Pw-PA02 

• Lencse tisztító állomás, mely 
azonnali hozzáférést biztosít a 

lencsetisztítási megoldásokhoz. 
A megfelelően elhelyezett 

állomások segítenek minden 
típusú szemüveg tisztításában 
és hozzájárulnak élettartamuk 

növeléséhez. A kendők 
kiválóan használhatóak 

műanyag, üveg és polikarbonát 
lencsékhez.

• Kiszerelés: 600 db/doboz
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kiegészítÔk

géprongy

Cikkszám: GZ-GEPRONGY

• Szín: fehér, színes
• Kiszerelés: préselt bálákban, 10 kg (kb. 40 × 40 × 18 cm)
• Anyaga: pamut és flanel
• Vágási méret: 40x40

portwest s156 térdpárna 

Cikkszám: Pw-S156

• Egyedülálló termék a térd védelmére. Ergonomikus 
kialakítás, tartós strapabíró anyag. Minden 
térdpárnatartó zsebbel rendelkező Portwest 
nadrághoz illeszkedik. Szabad mozgást biztosít.

• Anyaga: etilén-vinil-acetát
• Szín: fekete
• Méret: 21,5 × 16,5 cm

portwest kp20 lightweight térdpárna 

Cikkszám: Pw-KP20

• Kényelmes és strapabíró, kívül kagylós kialakítású térdpárna, mely 
komfortos mozgást biztosít. Két elasztikus, állítható szíjjal rendelkezik.

• Anyaga: nejlon, EVA hab
• Szín: fekete

• Méret: állítható

portwest kp30 super gel térdpárna 

Cikkszám: Pw-KP30

• Az előzetes termékpróbák során 100 dolgozóból több mint 90 a forradalmian új KP30 
zselé betétes térdpárnát választotta. A speciális zselé betét elnyeli és eloszlatja a térdelő 
munkavégzés közben a térdekre nehezedő nyomást. A felület tartósságát a PVC héj 
biztosítja. Állítható neoprén szíjjal és stílusos csomagolásban készül.

• Anyaga: PVC héj, nejlon, EVA hab, neoprén szíj
• Szín: fekete
• Méret: állítható

portwest kp40 ultimate gel térdpárna 

Cikkszám: Pw-KP40

• A fárasztó, megterhelő térdelő munkavégzéshez készült az új innovatív KP40 
térdpárna. A zselé betét kiemelkedő komfortot biztosít akár egész nap. Strapabíró 
PVC héjjal és állítható neoprén szíjjal készül. Az itt látható stílusos csomagolásban 
érkezik.

• Anyaga: PVC héj, nejlon, EVA hab, neoprén szíj
• Szín: fekete/türkiz
• Méret: állítható
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légzésvédelem

termékválaszték
A megfelelő légzésvédő megoldás kiválasztása sokszor nem egy-
szerű feladat. Több tényezőt is meg kell vizsgálnunk. A légzésvé-
dőnek nem csak a megfelelő védelmet kell biztosítania, de elég 
kényelmesnek is kell lennie a teljes munkavégzési periódusban.

légzésvédÕk kiválasztása
– 4 lépésben:
1. A fennálló kockázat típusának megállapítása – por, füst, aeroszol 

stb.

2. A mérgezés szi ntjének meghatározása (koncentráció) és  
döntés az egyéb (pl. szem, kéz) védőeszköz szükségességéről.

3. A megfelelő szűrőbetéttel rendelkező típus kiválasztása.

4. A felhelyezési és használati metódus elsajátítása.

védelmi képesség:
Megfelelő használat mellet az FFP1 légzésvédő a levegőben lévő 
részecskék expozícióját 4-es, az FFP2 10-es, az FFP3 20-as 
szintre csökkenti.

alkalmazás:
FFP1 – Szilárd részecskék ellen különleges toxicitás nélkül, olaj 

és vízbázisú ködök ellen. Pl. kézi csiszolás, fúrás, vágás. 
(4 wEL)

FFP2 – finom por mérsékelt koncentrációja, olaj és vízbázisú kö-
dök ellen. Pl. vakolás, cementálás, faipari munkálatok. (10 
wEL)

FFP3 – finom por magas koncentrációja, olaj és vízbázisú ködök 
ellen, melyek veszélyes anyagok kezelése során keletkez-
hetnek pl. a gyógyszeriparban, vegyiparban.

megbízható minÕség és teljesítmény

Minden BizTex® légzésvédő cE jellel és EN 149:2001 szabvány szerinti
minősítéssel rendelkezik és megfelel a Pr EN 149:2006 előírásainak. A Biztex légzésvédők már kis-

kereskedelmi kiszerelésben is 
elérhetőek. Minden típus az új 
EN149:2001 + A1:2009 szabvány 
szerint minősítve.

Minden BizTex® légzésvédő tí-
pus attraktív kiskereskedelmi 
kartondoboz kiszerelésben ké-
szül, minden jelöléssel és inst-
rukcióval ellátva. A maszkok 
higiénikus PP zacskóba vannak 
csomagolva.

en149:2001 and a1:2009
Az EN149: 2001 és A1: 2009 szabvány hatályon kívül helyezi az EN149: 2001 szabványt. 
A módosított szabványba belekerült az EN13274-7 szerinti 120mg behatás vizsgálat. 
Ezen túlmenően, a szűrő félálarcokat mostantól minősíteni kell egyszeri felhasználásra, egy  
műszakban (NR), vagy többszöri felhasználásra, 1-nél több műszakban (R).

IZZADSÁGFELSZÍVÓ HAB ORRÉSZ
(szilikon- és latexmentes)

ÁLLÍTHATÓ ORRCSIPESZ ELASZTIKUS 
IKERPÁNT 

(latexmentes)

SZELEP

SZÍNKÓDOLÁS A KÖNNYŰ
MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉRT

TOVÁBBFEJLESZTETT 
SPECIÁLIS

SZŰRŐRENDSZER

FFP1 FFP2 FFP3

DUPLA 
TESTSZERKEZET

(törésbiztos)
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légzésvédelem

portwest p201 ffp2 szelepes porálarC

Cikkszám: Pw-P201 – Szabvány: EN149:2001 + A1:2009

• A P200 típussal megegyező szelepes kivitel. 
• Kiszerelés: 10 db / csomag

• Anyaga: biztex
• Szín: fehér

portwest p200 ffp2 porálarC 

Cikkszám: Pw-P200 – Szabvány: EN149:2001 + A1:2009

• Védelmet biztosít finom toxikus porok, füstködök és vízbázisú 
ködök ellen. Használható a wEL szerinti szennyezettség 
10-szereséig. 

• Kiszerelés: 20 db / csomag
• Anyaga: biztex
• Szín: fehér

portwest p101 ffp1 szelepes porálarC

Cikkszám: Pw-P101 – Szabvány: EN149:2001 + A1:2009

• Védelmet biztosít porok, ködök és egyéb szilárd részecskék ellen. Emellett véd az olaj, 
illetve vízbázisú aerosolok ellen is.

• Kiszerelés: 10 db / csomag
• Anyaga: biztex

• Szín: fehér

portwest p100 ffp1 
porálarC 

Cikkszám: Pw-P100 – Szabvány: EN149:2001 + A1:2009

• Védelmet biztosít porok, ködök és egyéb szilárd 
részecskék ellen. wEL 4 koncentrációig használható.

• Kiszerelés: 20 db / csomag
• Anyaga: biztex
• Szín: fekete, fehér

portwest p220 ffp2 aktívszenes 
szelepes porálarC 

Cikkszám: Pw-P220 – Szabvány: EN149:2001 + A1:2009

• A P200 típus szeleppel és aktív szén betéttel ellátott 
változata.

• Kiszerelés: 10 db / csomag
• Anyaga: biztex
• Szín: fehér

portwest p301 ffp3 szelepes porálarC

Cikkszám: Pw-P301 – Szabvány: EN149:2001 + A1:2009

• Védelmet biztosít magas koncentrációjú porok, víz bázisú ködök, füstködök ellen. 
wEL 20 koncentrációig használható.

• Kiszerelés: 10 db / csomag
• Anyaga: biztex

• Szín: fehér
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légzésvédelem

portwest p901 a1 gáz szÛrÕbetét

Cikkszám: Pw-P901 – Szabvány: EN14387:2004

• Bajonett záras gázszűrő betét, szerves gőzök és gázok ellen, 
melyek forráspontja 65 °C felett van (P420, P430, P500, P510 

teljes és félálarcokhoz).
• Szín: szürke

• egy méretben
portwest p921  

abek1 gáz 
szÛrÕbetét

Cikkszám: Pw-P921  
Szabvány: EN14387:2004

• Bajonett záras ABEK1 kombinált 
szűrőbetét: szerves és szervetlen 

gőzök és gázok ellen, melyek 
forráspontja 65 °C felett van(kivéve 

a szén-dioxid / monoxid), kén-dioxid 
és más savas gőzök és gázok ellen 

valamint ammónia és szerves ammónia 
származékok, gőzök és gázok elleni 

teljes védelemmmel (P420, P430, 
P500, P510 teljes és félálarcokhoz).

• Szín: szürke
• egy méretben

portwest p941 p3 
részeCskeszÛrÕ betét

Cikkszám: Pw-P941 – Szabvány: EN14387:2004

• Bajonett záras P3 részecskeszűrő betét por elleni védelemre.
• Szín: fehér
• egy méretben

portwest p951 a1p3 
kombinált szÛrÕbetét

Cikkszám: Pw-P951 – Szabvány: EN14387:2004

• Bajonett záras A1P3 kombinált szűrőbetét 
szerves gőzök és gázok ellen, melyek 

forráspontja 65 °C felett van porszűrővel 
kombinálva (P420, P430, P500, P510 teljes és 

félálarcokhoz).
• Szín: szürke

• egy méretben

portwest p961 
abe1p3 kombinált 
szÛrÕbetét

Cikkszám: Pw-P961 – Szabvány: 
EN14387:2004

• Bajonett záras ABE1P3 
kombinált szűrőbetét : szerves 
és szervetlen gőzök és gázok 
ellen, melyek forráspontja 65 °C 
felett van (kivéve a szén-dioxid 
/ -monoxid), kén-dioxid és más 
savas gőzök és gázok ellen és 
por elleni teljes védelemmmel 
(P420, P430, P500, P510 teljes és 
félálarcokhoz).

• Szín: szürke
• egy méretben

portwest p971 abek1p3  
kombinált szÛrÕbetét

Cikkszám: Pw-P971 – Szabvány: EN14387:2004

• Bajonett záras ABEK1P3 kombinált szűrőbetét: szerves és 
szervetlen gőzök és gázok ellen, melyek forráspontja 65 
°C felett van(kivéve a szén-dioxid / -monoxid), kén-dioxid 
és más savas gőzök és gázok ellen, valamint ammónia és 
szerves ammóniaszármazékok, gőzök és gázok és por 
elleni teljes védelemmmel.(P420, P430, P500, P510 teljes 
és félálarcokhoz).

• Szín: szürke
• egy méretben

Bemutatjuk új Pw Safety Félálarc és Teljesálarc választékunkat, melyet a maximális kényelem és 
a legjobb illeszkés szemelőttartásával terveztünk. Megfelelnek az EN136 (Teljesálarcok) és EN140 
(Félálarcok)szabványoknak. Teljes körű, könnyen cseréhető szűrőbetétekkel.

légzésvédelmi szabványok

en136:1998
Légzésvédők. Teljes álarcok. Követelmények, vizsgálatok, megje-
lölés. Ez az európai szabvány meghatározza a légzésvédő teljes 
álarcokra vonatkozó minimum követelményeket.

en140:1999
Légzésvédők. Félálarcok és negyedálarcok. Követelmények, 
vizsgálatok, megjelölés. Ez az európai szabvány meghatározza a 
légzésvédő félálarcokra és negyedálarcokra vonatkozó - kivéve a 
mentő és búvár készülékeket - minimum követelményeket.

en143:2000
Légzésvédők. Részecskeszűrők. Követelmények, vizsgálatok, 
megjelölés. Ez az európai szabvány meghatározza a légzésvédő 
részecskeszűrőkre vonatkozó minimum követelményeket, kivéve 
a mentő berendezések és szűrő álarcok.

en14387:2004
Légzésvédők. Gázszűrő betét(ek) és kombinált szűrő(k). Követel-
mények, vizsgálatok, megjelölés. Ez az európai szabvány a gáz-
szűrőkre és kombinált szűrőkre vonatkozik, melyek a meghatáro-
zott légzésvédő eszközök alkatrészeiként használhatóak.
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légzésvédelem

portwest p970 abek1p3 kombinált szÛrÕbetét

Cikkszám: Pw-P970 – Szabvány: EN14387:2004

• Menetes ABEK1P3 kombinált szűrőbetét: szerves és szervetlen gőzök és gázok ellen, melyek forráspontja 65 °C felett van (kivéve 
a szén-dioxid / -monoxid), kén-dioxid és más savas gőzök és gázok ellen, valamint ammónia és szerves ammóniaszármazékok, 
gőzök és gázok és por elleni teljes védelemmmel(P410-es félálarchoz).

• Szín: szürke

portwest p410 auCkland félálarC

Cikkszám: Pw-P410 – Szabvány: EN140:1999

• Alacsony profilú, nagy látómezőt biztosító félálarc. Strapabíró, ugyanakkor puha, kényelmes, nem allergizáló TPE anyagból 
készül. A puha, állítható szíj kiváló illeszkedést garantál. Két, csavarmenetes szűrőbetéttel használható. Izzadságelvezető 
kialakítás a meleg, párás munkakörnyezetekhez. Megfelel az EN140:1999 szabványnak.

• Anyaga: TPE (Thermoplastic Electrometric)
• Szín: szürke
• Méret: M

portwest  
p900 a1  

gáz szÛrÕbetét

Cikkszám: Pw-P900 – Szabvány: EN14387:2004

• Menetes A1 gáz szűrőbetét, szerves gőzök és gázok ellen , 
melyek forráspontja 65C felett van(P410-es félálarchoz)

• Szín: szürke

portwest p920 abek1 kombinált 
szÛrÕbetét

Cikkszám: Pw-P920 – Szabvány: EN14387:2004

• Menetes ABEK1 kombinált szűrőbetét: szerves és szervetlen 
gőzök és gázok ellen, melyek forráspontja 65 °C felett 
van(kivéve a szén-dioxid / monoxid), kén-dioxid és más savas 
gőzök és gázok ellen valamint ammónia és szerves ammónia 
származékok, gőzök és gázok elleni teljes védelemmmel.
(P410-es félálarchoz)

• Szín: szürke

portwest p940 p3 
részeCskeszÛrÕ 

betét

Cikkszám: Pw-P940  
Szabvány: EN14387:2004

• Menetes P3 részecskeszűrő 
betét por elleni 

védelemre(P410-es 
félálarchoz)

• Szín: szürke

portwest p950 
a1p3 kombinált 
szÛrÕbetét

Cikkszám: Pw-P950  
Szabvány: EN14387:2004

• Menetes A1P3 kombinált 
szűrőbetét szerves gőzök és 
gázok ellen, melyek forráspontja 
65 °C felett van porszűrővel 
kombinálva (P410 félálarchoz).

• Szín: szürke
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légzésvédelem

portwest p430 geneva félálarC

Cikkszám: Pw-P430 – Szabvány: EN140:1999

• Prémium minőségű félálarc, mely azonos 
kiemelkedő funkciókkal rendelkezik, 

mint a P420 modell, kiváló minőségű szilikon 
anyagból a kivételesen jó illeszkedés és 

kényelem érdekében.
• Anyaga: szilikon

• Szín: lila
• egy méretben

portwest p500  
vienna teljesálarC

Cikkszám: Pw-P500  
Szabvány: EN136:1998 – Class 2, EN166:2001 1B

• Teljesálarc dupla bajonett szűrőbetét csatlakozással, ABS 
szűrőbetét tartókkal.  Ütésálló, karcmentes, páramentes 
vegyszerálló polikarbonát panoráma látómezővel. 

Állítható, 6 pontos gyorskioldós fejszalagokkal. Megfelel 
az EN136 Class 2 szabványnak.

• Anyaga: thermoplastic gumi
• Szín: fekete
• egy méretben

portwest p510 zuriCh 
teljesálarC

Cikkszám: Pw-P510 – Szabvány: EN136:1998

• A P500 modell minden kiemelkedő jellemzőjével, puha 
szilikonból készülő modell, mely kiemelkedő viselési 

komfortot biztosít.
• Anyaga: szilikon

• Szín: Piros
• egy méretben

portwest p420 vanCouver félálarC

Cikkszám: Pw-P420 – Szabvány: EN140:1999

• Kiegyensúlyozott félálarc strapabíró és rugalmas termoplastik gumiból, egy 
méretben. Dupla bajonett csatlakozású szűrőbetétekkel használható, 

melyek kiváló súlyelosztást és széles látóteret biztosítanak. Ergonomikus 
kialakítású fejpántja csökkenti a nyomást és 

maximális viselési komfortot kínál. ABS 
szűrőtartók elülső kilégző szeleppel.

• Anyaga: Thermoplastic gumi
• Szín: fekete
• egy méretben
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hallásvédelem

Hallássérülés történhet, ha veszélyes munka-
körülmények között, a megfelelő hallásvédő 
használata nélkül történik a munkavégzés.

en352:2002
hallásvédelem

A fültokok megfelelnek a vonatkozó EU előírá-
soknak és CE jellel ellátottak.

EN352-1: fejpántok

EN 352 2. rész Hallásvédők.

Füldugók

EN352-3: ipari védősisakra  
szerelhető fejpántok

EN 352 4. rész Hallásvédők.

Biztonsági előírások és tesztelés.

Szint-függő fültokok 

A szabvány előírja, hogy a 80-85 dB közötti 
zajszintű munkaterületeken adható, 85 dB felett 
pedig kötelező a hallásvédő biztosítása.

Párankénti kiszerelés!

portwest 
pw40 
klasszikus 
fültok

Cikkszám: Pw-Pw40 – 
Szabvány: EN352-1

• Robosztus mégis könnyű 
fültok, szuper puha 
belsővel. Állítható bőség 
és boltozati magasság. 
SNR: 27 dB.

• Anyaga: ABS, polisztirén
• Szín: piros, sárga

portwest 
pw41 super 

fültok

Cikkszám: Pw-Pw41  
Szabvány: EN352-1

• Ultrakönnyű rugalmas 
ABS fültok, mely 
kiváló védelmet 
biztosít kemény 

körülmények között 
is. Fémpánttal 

állítható bőség és 
boltozati magasság. 

Kényelmes, komfortos 
párnázott belső. SNR: 

30 dB.
• Anyaga: ABS, 

polisztirén
• Szín: piros, sárga

portwest 
pw42 sisakra 
szerelhetÕ 
fültok

Cikkszám: Pw-Pw42  
Szabvány: EN352-3

• A Portwest védősisak 
választékkal 
kompatibilis sisakra 
szerelhető fültok. 
Könnyű fel és 
leszerelhetőség, 
puha kényelmes 
betétkialakítás. 
Használaton kívül 
felhajtható. SNR: 23 
dB.

• Anyaga: ABS, 
polisztirén

• Szín: piros, sárga
• Piktogram: 23 dB

portwest ep02 pu füldugó

Cikkszám: Pw-EP02 – Szabvány: EN352-2

• Többször használható füldugó. SNR: 21 dB.
• Anyaga: PU szivacs
• Szín: narancs

portwest pw45  
elektronikus 

fültok

Cikkszám: Pw-Pw45  
Szabvány: EN352-1, EN352-4

• Elektronikus fültok, mely 
a káros, folyamatos 

zajokat automatikusan 
85 dB alá, a biztonságos 

hallási zónába 
csökkenti, ugyanakkor a 

beszédhangot hallhatóvá 
teszi. A halk hangok 

felerősíthetőek. Beépített 
hangerőszabályozóval 

készül. 2 db AA elemmel 
működik, melyek gyári 

tartozékok.
• Anyaga: ABS, polisztirén

• Szín: sárga
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en397:1995 
ipari védÕsisakok

Zuhanó tárgyak ütőhatása elleni védelem
Áthatolás, átlyukadás elleni védelem
Lángállóság
Állszíj rögzítési pont

A sisakok sildjén megtalálható a gyártás időpontja 
(év/negyedév), a sisak élettartama ettől számított 
5 év lehet.

en175: 1997
hegesztÕszemüvegek és 
pajzsok

EN175:1997 Kézi és fejpajzsok 
A szabvány tartalmazza a vonatkozó vizsgálati 
módszereket, követelményeket és a jelölések-
re vonatkozó előírásokat. Védelem a hegesztés 
és hasonló munkavégzések során előforduló  
mechanikai hatások és káros sugárzások ellen.

en379: 2003:

EN379:2003 Az elektrooptikai fénykazettákra vonatkozó követelményeket meghatározó szabvány. 
Erős fény hatására elsötétedő fénykazetta által biztosított védelem, állítható védőfokozattal.

portwest pw50 enduranCe 
védÕsisak – pp

Cikkszám: Pw-Pw50 – Szabvány: EN397

• Egyedi tervezésű Endurance sisakhéj, mely 
kényelmes viselet és kimagasló védelmet nyújt. 
Ultrakönnyű és egyben ellenálló HD polipropilén 
anyagból, vízelvezető csatornával, 4 ponton 
rögzített sisakkosárral, –30 C-ig használható. 
(A Pw42 típusú sisakra szerelhető fültokkal 
kompatibilis.)

• Anyaga: polipropilén
• Szín: piros, sárga, kék, fehér
• Méret: állítható 52–62 cm

portwest pw55 enduranCe 
védÕsisak védÕszemüveggel

Cikkszám: Pw-Pw55 – Szabvány: EN397 és EN166 1B AS, AF

• Védősisak, mely állítható védőszemüveggel rendelkezik. 
6 pontos állítható sisakkosárral, 2 cm széles nejlon 
szíjakkal, izzadságszívó komfort betétekkel. A sisakhéj 
nagy szilárdságú HD ABS-ből készül.

• Anyaga: ABS, polikarbonát
• Szín: piros, sárga, fehér, kék
• Méret: állítható 56-63 cm

gp 3000 védÕsisak, tÖbb színben

Cikkszám: ZE-65200-205 – Szabvány: EN397

• HD PE műanyag sisakhéj hatféle színben. –20°C és +50°C 
közötti hőmérsékleten használható. 440 V váltakozó 

feszültség elleni védelem. Hat ponton rögzített állítható 
sisakkosár (53 és 62 cm között). Nedvszívó szivacsos 

izzadságszalag.
• Anyaga: polietilén sisakhéj

• Szín: fehér, kék, zöld, sárga, narancssárga, piros
• Méret: állítható 53 és 62 cm között, Súly: 350 g

fejvédelem
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fejvédelem

portwest pw57 hivis  
pp védÕsisak

Cikkszám: Pw-Pw57 – Szabvány: EN397

• Nagy igénybevételre kifejlesztett polipropilén HD 
sisak új, jól láthatósági színekben. Egyedülálló 
új megoldás a biztonságos munkavégzésért. 
Négypontos rögzítés, kényelmes kialakítás, 
izzadságszívó betét.

• Anyaga: polipropilén
• Szín: Hivis sárga, Hivis narancs
• Méret: állítható 52–62 cm

portwest pw58  
védÕsisak 

adapter

Cikkszám: Pw-Pw58 – Szabvány: 
EN 166 3B, EN1731

• Új látómezőtartó típus, mely 
kompatibilis a Pw50, Pw51 

és Pw57 modellekkel. 
Sokoldalúság és biztonság.

• Anyaga: polioximetilén
• Szín: fekete

portwest pw59 portwest ütésbiztos 
baseball sapka

Cikkszám: Pw-Pw59 – Szabvány: EN812

• A Portwest beütődés ellen védő baseballsapka magas szilárdságú ABS héjjal 
rendelkezik, mely a szivacsbetétes kialakítás miatt kiváló védelmet biztosít. 6 
paneles design szellőzőnyílásokkal és tépőzáras méretbeállítási lehetőséggel. 
EN812 szerint 
 minősítve. Az ipari védősisakot nem helyettesíti!

• Anyaga: kevertszálas anyag, ABS héj
• Szín: navy, piros, fekete

portwest pw53 állszíj 
védÕsisakhoz

Cikkszám: Pw-Pw53

• Portwest védősisakokkal kompatibilis biztonsági állszíj. 
PP állvédővel kiegészítve.

• Anyaga: nejlon, PP
• Szín: fekete

portwest pa55 
izzadságszalag 
védÕsisakhoz

Cikkszám: Pw-PA55

• Csere izzadságszalag 
Pw50, Pw51, Pw57 
védősisakokhoz.

• Anyaga: hab
• Szín: fekete
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portwest biz9 automata hegesztÕ 
fejpajzs

Cikkszám: Pw-BIZ9  
Szabvány: EN379, EN175 és EN166 1S

• Bizweld választékunk új tagja. Automata, fényre sötétedő fejpajzs, mely 
minden igényt kielégít. Könnyű, ugynakkor komplett védelmet biztosító 
termék verhetetlen áron.

• Anyaga: ABS
• Szín: fekete

pa50 led fejlámpa

• CE, Rohs
• Állítható fejlámpa, mely szabad munkavégzést biztosít
• a kezeknek. Sokoldalú tervezésének köszönhetően
• használható fejen, sisakon és még a földre is tehető.

portwest pw98 hemloCk Combi szett

Cikkszám: Pw-Pw98 – Szabvány: EN397, EN352-3, EN166 3B, EN1731

• Professzionális fejvédelmi szett, mely látómezővel, hallásvédővel és 
nyakvédővel készül. Kiváló optikai tulajdonságok, teljeskörű védelem, 
megerősített látómező tartó. Hallásvédő SNR: 23dB.

• Anyaga: ABS sisak, rostély, ABS/Polisztrén 
hallásvédő

• Szín: narancs
• SNR 23 dB

pa58 téli sisakbélés

• cikkszám:Pw-PA58BKR
• Három rétegű, pamut sisakbélés, mely bármely
• sisakkal együtt, állszíjjal is használható.
• Tépőzárral rögzíthető a sisakhoz.
• Anyaga: Kevertszál
• Szín: Fekete
• Egy méretben
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fejvédelem

portwest pw92 CserélhetÕ plexi látómezÕ

Cikkszám: Pw-Pw92 – Szabvány: EN166 1B és EN1731

• Kompatibilis a Pw58, Pw90 és Pw91 modellekkel.
• Anyaga: polikarbonát

• Szín: víztiszta látómező

portwest pw94 Csere látómezÕ, hálós

Cikkszám: Pw-Pw94 – Szabvány: EN1731 F

• Kompatibilis a Pw58, Pw90 és Pw91 modellekkel.
• Anyaga: háló

• Szín: fekete

portwest pw93 hálós arCvédÕ 

Cikkszám: Pw-Pw93 – Szabvány: EN166 3B, EN1731 F

• Nagy méretű és nagy sebességű részecskék ellen védő, hálós szerkezetű 
arcvédő, PP fejpánttal. Könnyen állítható, kompatibilis a Pw94 csere 

látómezővel.
• Anyaga: háló, polipropilén

• Szín: fekete 
• Látómező méret: 8” × 15.5”

portwest pw90 arC- és 
hallásvédÕszett

Cikkszám: Pw-Pw90 – Szabvány: EN166 és EN352 AS, AF

• Ideális arc és hallásvédő megoldás azon területekre, ahol a védősisak nem 
előírás. Jellemző felhasználói az ipari, mezőgazdasági, és egyéb területeken 
dolgozók. Állítható bőség és boltozati magasság. CE jelzéssel ellátva, EN166 

1B, PP – EN166 3B, EN 352 szerint minősítve.
• Anyaga: polikarbonát látómező, PP fejpánt, ABS fültok

• Szín: sárga

portwest pw91 arCvédÕ

Cikkszám: Pw-Pw91 – Szabvány: EN166 3B, EN166 1B, EN1731

• Ütésbiztos polipropilénből készülő új arcvédő modellünk. Víztiszta és 
hálós kivitelben is elérhető. Az állítható látómezőtartó minden látómezővel 

kompatibilis, könnyen beállítható, használható.
• Anyaga: polikarbonát látómező

• Szín: víztiszta
• Látómező méret: 8” × 15.5” × 0.4mm
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fp 10 
teljes 
testhevederzet

• Ergonómikus, könnyű, könnyen 
használható testhevederzet 
csúsztatható hátsó D-gyűrűvel, két 
D-gyűrűvel a mellrészen.

• Erős nylon pántokkal, kíváló 
illeszkedést és kényelmet 
biztosító állítható mell és 
combhevederekkel.

•  EN361 
• Anyaga : Nylon heveder
• Szín : Piros

fp 15 
testhevederzet 
munkaÖvvel

• Egyedi lélegző párnázatú derék-munkaövvel 
ellátott testhevederzet automata 
gyorscsatokkal, könnyen és gyorsan rögzíthető 
D-gyűrűkkel.

• Minden ponton állítható, így egyenletes 
súlyelosztást és magasfokú kényelmet biztosít.

•  EN358, EN361 
• Anyaga : Nylon heveder
• Szín : Fekete

leesés védelem
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fp 23 
rÖgzítÕkÖtél

• 180cm hosszú rugalmas gumi rögzítőkötél 
nylon belsővel, energiaelnyelővel, 
karabínerrel.

•  EN354 
• Anyaga : Nylon kötél
• Szín : Fehér

fp 25 
dupla végÛ rÖgzítÕkÖtél

• Y formájú rögzítőkötél két, 180 cm hosszú elasztikus 
gumi véggel, energiaelnyelővel és karabínerrel.

• EN354
• Anyaga : Nylon kötél
• Szín : Fehér

leesés védelem

fp 30 
ovális aCél 
karabíner, 

Csavaros 
rÖgzítéssel.

• Hossz: 106 mm
• Nyílás: 15 mm

• Szakítóerő: 25 kN
• Szín: ezüst 

EN 362: 2004 /B

fp 38 
kÖtél rÖgzítÕ 
16 mm kÖtélhez, 
automata 
zárással.

• Szakítóerő: 13 kN
• Acél
• Súly: 458 gr.
• Szín: ezüst

portwest fp31 d 
karabiner

cikkszám: Pw-FP31
D karabiner negyedfordulatos 

záródással.
Hossz: 123 mm

Nyílás: 27 mm
Szakítóerő: 35 kN

Szín: ezüst

portwest fp35

• Kovácsolt alumínium horog 
karabiner.

• Hossz: 235 mm
• Nyílás: 60 mm
• Fékezőerő 23 kN
• Szín: ezüst
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en iso 11611
Ez a nemzetközi szabvány hatá-
rozza meg a hegesztés és rokon 
eljárások esetén alkalmazandó, 

védőruházat használatára vonatkozó mini-
mális biztonsági követelményeket és vizsgá-
lati módszereket (kivéve kézvédelem).

A nemzetközi szabvány két osztályt ha-
tároz meg speciális teljesítményi követelmé-
nyekkel.

Class 1: védelem kevésbé veszélyes hegesz-
tési technikák és a helyzetekben, alacso-
nyabb szintű fröccsenések és sugárzó hő 
esetén.

Class 2: védelem veszélyesebb hegesztési 
technikák és a helyzetekben, magasabb 
szintű fröccsenések és sugárzó hő esetén.

en533:1997
Védőruházat. Hő-és láng elleni vé-
delem. A korlátozott lángterjedésű 
anyagok és anyagösszeállítások.

en iso 11612
A nemzetközi szabványban 
rögzített teljesítményre vonat-
kozó előírások alkalmazan-

dóak számos végfelhasználás esetében, 
amennyiben szükség van korlátozott láng-
terjedési tulajdonságokra, ahol a felhasználó 
ki van téve sugárzó, kontakt vagy konvektív 
hőnek, olvadt fém fröccsenésének.

Code A: Korlátozott lángterjedés
Code B: védelem konvektív hő ellen – 3 szint
Code C: védelem sugárzó hő ellen – 4 szint
Code D: védelem fröccsenő alumínium ellen 

– 3 szint
Code E: védelem fröccsenő vas ellen – 3 

szint
Code F: védelem kontakt hő ellen – 3 szint

en531:1995
Védőruházat hő hatásának kitett 
munkások részére.
Harmonizált szabvány.
Tulajdonságok az alábbi kategóriák 
szerint:

A – korlátozott lánghatás
B – vezetéses hő elleni védelem
C – sugárzó hő elleni védelem

en470-1:1995
Hegesztéshez és hasonló művele-
tekhez használatos védőruházatra 
vonatkozó harmonizált szabvány.

en iso 14116
A szabvány meghatározza a 
teljesítmény követelményeket 
az alapanyag, anyag-összeál-

lítások és védőruházat vonatkozásában a 
korlátozott lángterjedés csökkentése érde-
kében, hogy az anyag ne gyulladjon meg és 
ezáltal ne jelentsen veszélyt. A további elő-
írásokat is meghatározza.

en13034:2005 + 
a1:2009
Védőruházat folyékony vegysze-
rek ellen.

Folyékony vegyszerek ellen korlátozott 
védelmet nyújtó védőruházatra vonatkozó 
követelmények (Type 6 és Type PB [6] esz-
köz). A szabvány meghatározza a minimá-
lis követelményeket korlátozott használatú 
és korlátozottan újra használható teljesít-
ményű kémiai védőruhákra vonatkozóan. 
Korlátozott teljesítményű kémiai védőruha 
alkalmazható esetleges könnyű permet ex-
pozíció, folyékony aeroszolok vagy alacsony 
nyomású, alacsony volumenű fröccsenése 
ellen, amennyiben molekuláris szintű teljes 
folyadék permeációs akadályra nincs szük-
ség.

A szabvány magában foglalja a a teljes 
vegyszerálló öltözeteket (Type 6) és a rész-
leges testvédő öltözeteket (Type PB [6]). Az 
öltözetek (Type 6) fedik és védik legalább a 
törzset és a végtagokat, például overál, vagy 
kétrészes öltöny, kapucnival vagy anélkül, 
cipő vagy csizmavédővel. Részleges test-
védelem esetén (Type PB [6]) a védőruha 
csak a test bizonyos részeit védi, például a 
köpeny, kötények, karvédő.

en61482-
1-2:2007 
(jelenlegi) –
ieC 61482-
2:2009 (Új)

Ez az európai vizsgálati módszer méri a szö-
vet és a ruházat elektromos ív hőhatásával 
szembeni védelmi képességeit.
Két védelmi osztály:
Class 1 4kA
Class 2 7kA

en iso 14116:2008
Korlátozott lángterjedés
Húzószilárdság
Szakítószilárdság
Varrás erősség

en470-1:1995
Húzószilárdság
Szakítószilárdság
Térbeli változás
Korlátozott lángterjedés
Kis méretű fröccsenő olvadt fém

en iso 11611:2007
Húzószilárdság
Szakítószilárdság
Repedésállóság
Varrás erősség
Térbeli változás
Bőrre vonatkozó előírások
Korlátozott lángterjedés (A1 + A2)
Olvadt cseppek
Hővezetés (sugárzás)
Elektromos ellenállás

EN iso 11612:2008
Térbeli változás
Korlátozott lánghatás (A1+A2)
Konvektív hő (B)
Sugárzó hő (C)
Folyékony fröccsenő alumínium (D)
Folyékony fröccsenő vas (E)
Kontakt hő (F)
Hőállóság
Húzószilárdság
Szakítószilárdság
Repedésállóság
Varrás erősség

en531:1995
Térbeli változás
Korlátozott lángterjedés (A)
Konvektív hő (B)
Sugárzó hő (C)
Fröccsenő olvadt alumínium (D)
Fröccsenő olvadt vas (E)

en533-1:1997
Korlátozott lángterjedés

védÔruházat

en szabványok 
Az új EN szabványok a védelmi képesség vizsgálata tekintetében hasonlóak a jelenlegi-
ekhez, ugyanakkor részletesebb kész termék tesztelést írnak elő. Az eltéréseket lásd az 
alábbi táblázatban. Minden meglévő EN szabvány szerinti minősítés továbbra is érvényes. 
Minden új termékünk az új EN ISO szabványok szerint kerül tesztelésre és minősítésre.

EN ISO 11611

EN 470

EN ISO 14116

EN 533
EN 61482-1-2

EN 470-1:1995 felváltja az EN ISO 11611:2007

EN 531:1995 felváltja az ENISO 11612:2008

EN 533:1997 felváltja az EN ISO 14116:2008
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védÔruházat

speCiális védÔruházat

:en14065 (type 3)
Folyadék sugárral tesztelt védőruházat. Védőruházat folyé-
kony vegyszerek ellen. Teljesítmény előírások folyadék sugár-
ral tesztelt (Type 3) vagy nagy nyomású porlasztással tesztelt 

(Type 4) védőruhákra vonatkozóan, beleértve a testet csak részben 
védő típusokat is.

A tesztelés során ruházat védelmi képességét vízbázisú anyag-
gal, fúvókák segítségével ellenőrzik. A ruha megvéd az erős sugár-
ban érkező vegyianyagok ellen.

EN 1149

en1149:2006 védÕruházat
Elektrosztatikus tulajdonságokra vonatkozó harmonizált szabvány.
EN1149-1: 1995 fajlagos ellenállás (vizsgálati módszerek és követelmé-
nyek)

EN1149-3: 2004 a töltéscsillapodás mérésének vizsgálati módszere
EN1149-5: 2006 teljesítmény előírások

atex direktíva
Az ATEX direkítva meghatározza, hogy mely 
berendezések használata megengedett rob-
banásveszélyes munkakörnyezetben. A Port-

west a maximális védelem érdekében a következő szab-
ványoknak megfelelő védőruhák használatát javasolja 
ATEX környezetben: EN1149 és EN ISO 11611.

Minden védőruházati termékünk a CE 89/686/EEC direktíva szerint került bevizsgálásra. A Portwest a vonatkozó direktiva 3-as kategóriájának 
megfelelő védőruházati termékek széles választékát kínálja. A BizTex® megfelel az alábbi szabványoknak

en533-1
Védőruházat. Védelem hő és láng ellen. Korlátozott lángterjedést biztosító anyag, anyag-összeállítások és ruházat.

Ez a szabvány meghatározza a teljesítményi követelményeket a korlátozott lángterjedést biztosító anyagok, anyag-ösz-
szeállítások és védőruházatokra vonatkozóan. Célja, hogy csökkentsék a ruházat meggyulladásának lehetőségét és így 
elkerüljék a veszélyhelyzeteket. Legalább Index 2 vagy 3 típusú ruházat felett viselje, nem használja bőrrel érintkezve.

en1073-2:2002
Radioaktív szennyeződések ellen védő ruházat. Előírások és 
tesztelési követelmények a nem szellőző, szemcsés radioak-
tív szennyeződések ellen védő ruházatra vonatkozóan.

en14126: 2003
A szabvány meghatározza a védőruházatnak fertőző anya-
gokkal szembeni védelemre vonatkozó követelményeit.

en1149-1
Elektrosztatikus feltöltődést elvezető ruházatok jelölése. A vé-
dőruha használható robbanásveszélyes helyeken, a töltések 
elvezetődnek és nem keletkezik szikrakisülés a ruha felületén.

en13034 (type 6 és type pb (6)
Védelem szilárd és folyékony vegyszerekkel szemben(Type 
6), illetve részleges testvédelem (PB 6). A szabvány leírja a 
folyékony vegyszerek elleni (Type 6 és Type PB 6) korláto-

zottan védő ruha használatára vonatkozó minimális követelményeket. 
Korlátozott védelmet nyújt folyékony aerosolok, sprayk és könnyű 
vegyszerspriccelések hatásai ellen.

en iso 13982 – 1 (type 5):
Részecskékkel szemben védő ruházat. Meghatározza a vegyi 
anyagok ellen védő ruházat minimum követelményeit. Véde-

lem porok és egyéb részecskék ellen.

en14605 (type 4)
Nagy nyomású porlasztással tesztelt védőruházat. Védőruhá-
zat folyékony vegyszerek ellen. Teljesítmény előírások folya-
dék sugárral tesztelt (Type 3) vagy nagy nyomású porlasz-

tással tesztelt (Type 4) védőruhákra vonatkozóan, beleértve a testet 
csak részben védő típusokat is.

A tesztelés során ruházat védelmi képességét vízbázisú porlasz-
tott anyaggal ellenőrzik. A ruha megvéd a porlasztott formában érke-
ző vegyianyagok ellen.

en1073-2:2002
Radioaktív szennyeződések ellen védő ruházat. Előírások és 
tesztelési követelmények a nem szellőző, szemcsés radioak-
tív szennyeződések ellen védő ruházatra vonatkozóan.

Ez a piktogram jelzi, hogy 
a ruházat vegyi anyagok 
ellen véd.

TYPE 3
EN14605

NUCLEAR
PARTICLE
EN 1073-2

NUCLEAR
PARTICLE
EN 1073-2

EN 533
INDEX 1

TYPE 4
EN14605
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védÔruházat

portwest biz4 bizweld  
lángálló kertésznadrág

Cikkszám: Pw-BIZ4 –  
Szabvány: EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, FI;  
                  EN ISO 11611 Class 1, A1+A2

• A Bizweld™ kertésznadrág teljes védelmet biztosít a veszélyes körülmények 
között történő munkavégzéskor. A nagyméretű mellzseb, két oldalzseb, farzseb 
és a szerszámtartó zseb is hozzájárul a praktikus és kényelmes viselethez.  
A legjobb ár-érték arány a piacon!

• Anyaga: Bizweld™ 330 g
• Szín: navy, royal kék
• Méret: S–3XL 84 cm

portwest biz2 
bizweld lángálló 
kabát 

Cikkszám: Pw-BIZ2  
Szabvány: EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, FI;  
EN ISO 11611 Class 1, A1+A2

• A Bizweld™ kabát teljes körű 
védelmet és egyedi kényelmet 
biztosít viselőjének. Patentzáras 
kivitel. Két mellzsebbel, rejtett 
mobiltelefon tartóval. Bizweld 
nadrágokkal kombinálható. (BIZ3)

• Anyaga: Bizweld™ 330 g
• Szín és méret: navy (S–4XL), royal 

kék, fekete (S–XXL), piros, narancs 
(M–XXL), üvegzöld (S–3XL)

portwest 
biz3 bizweld 

lángálló nadrág

Cikkszám: Pw-BIZ3  
Szabvány: EN ISO 11612 A1+A2, B1, 
C1, FI; EN ISO 11611 Class 1, A1+A2

• Minden Bizweld nadrág modell 
kétszeres, megerősített 

varrással készül, mely 
rendkívüli tartósságot garantál. 

Szerszámtartó oldalzsebbel.
• Anyaga: Bizweld™ 330 g

• Szín: navy, royal kék, fekete, 
narancs, üvegzöld

EN ISO 11611

EN ISO 11611

EN ISO 11611

Colour reg tall

navy 28”-52” 30”48”

royal kék 28”-46” 32”-42”
fekete 28”-42” 32”-40”

naranCs 28”-48”

üvegzÖld 28”-44” 32”-40”



71

védÔruházat

portwest fr57 antisztatikus 
kéttónusÚ lángálló mellesnadrág

Cikkszám: Pw-FR57 – Szabvány: EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1; EN ISO 11611 
A1+A2, Class 1,; EN1149-5

• Új mellesnadrág modellünk kétszeresen varrott jól láthatósági 
csíkokkal. Két oldalzsebbel, mellzsebbel, szerszámtartó zsebbel, 
farzsebbel és háromszoros varrásokkal készül. Állítható bokarész, 
patentos kivitel.

• Anyaga: BIZFLAME™ PLUS 350 g
• Szín: navy
• Méret: S–3XL

portwest fr55 antisztatikus 
kéttónusÚ lángálló kabát

Cikkszám: Pw-FR55 – Szabvány: EN ISO 11612 A1+A2, B1, 
C1, F1; EN ISO 11611 A1+A2, Class 1; EN1149-5

• A kabát kétszeresen varrott jól láthatósági 
szalagokkal készül. Háromszoros 

anyagvarrásokkal, fényvisszaverő csíkokkal a 
vállakon, a karokon és a szegélyeken, réz rejtett 

kétutas cipzárral, két mellzsebbel, patentos 
kivitelben. Állítható mandzsettával.

• Anyaga: BIZFLAME™ PLUS 350 g
• Szín: navy
• Méret: S–3XL

portwest fr56 
antisztatikus  
kéttónusÚ lángálló 
nadrág

Cikkszám: Pw-FR56 – Szabvány: EN ISO 11612 
A1+A2, B1, C1, F1; EN ISO 11611 A1+A2, Class 1,; 
EN1149-5

• Új nadrág modell kétszeresen varrott 
reflektív szalagokkal. Egyedi térdzsebek, 
szerszámtartó zseb, réz cipzár és strapabíró 
háromszoros varrások jellemzik. Állítható 
bokarésszel készül.

• Anyaga: BIZFLAME™ PLUS 350 g
• Szín: navy
• Méret: S–3XL

EN ISO 11611

EN ISO 11611

EN ISO 11611
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portwest Ch12 oak  
vágásbiztos kantáros nadrág

Cikkszám: Pw-CH12 – Szabvány: EN381-5:1995

• Az Oak modell 9 védőréteggel rendelkezik mindkét lábon. Erdészeti 
munkálatokhoz fejlesztettük. Kiváló lélegző és vízlepergető tulajdonságokkal 
rendelkezik. Könnyű és rugalmas anyag, mely rendkívüli mozgásszabadságot 
biztosít.

• Anyaga: 65% poliészter 35% pamut 245g
• Szín: fekete/narancs
• Méret: S–3XL

védÔruházat

portwest Ch10 oak 
vágásbiztos kabát

Cikkszám: Pw-CH10

• Az új Oak munkakabát modern 
és praktikus, azoknak készült 

akiknek a maximális védelem 
mellet a jó megjelenés is fontos. 
Vízlepergető bevonattal, lélegző 
tulajdonságokkal rendelkezik. 
Egyedi szabásának és 
kialakításának köszönhetően 
kiváló mozgásszabadságot 
biztosít.
• Anyaga: 65% poliészter 35% 
pamut 245g
• Szín: fekete/narancs
• Méret: S–3XL

portwest Ch11 oak 
vágásbiztos nadrág

Cikkszám: Pw-CH11 – Szabvány: EN381-5:1995

• Az új Oak védőnadrág rendkívül strapabíró 
anyagból, vízlepergető bevonattal készül. 9 

rétegű védőanyaga kimagasló védőképességet, 
lélegzőképességet és kényelmet biztosít a 

láncfűrésszel dolgozók számára.
• Anyaga: 65% poliészter 35% pamut 245g

• Szín: fekete/narancs
• Méret: S-XXL
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védÔruházat

portwest s460 jól láthatósági 
traffiC kabát

Cikkszám: Pw-S460 – Szabvány:EN471 class 3:2 és EN343 class 3:1

• Az egyik legnépszerűbb minősített vízálló kabát választékunkban. 
Strapabíró, funkcionális, többfunkciós zsebekkel rendelkezik.

• Külső: 100% poliészter, 300 D Oxford-szövés, folttaszító bevonattal, 
PU bevonattal, 190 g – Bélés: nejlon 60 g/vattabélés 170 g

• Szín: sárga, piros
• Méret: XS-7XL

portwest h440 jól láthatósági 
esÕdzseki 

Cikkszám: Pw-H440 – Szabvány: EN471 class 3:2 és EN343 class 3:1 szerint 
minősítve

• Minden időben láthatóvá teszi viselőjét és teljes eső elleni 
védelmet biztosít. A H441 esőnadrággal kombinálható. Könnyen 

összetekerhető a tároláshoz.
• Külső: 100% poliészter PVC bevonattal, 170 g – Bélés: 100% 

poliészter háló 60g
• Szín: sárga, narancs

• Méret: narancs: S–3XL 
sárga: S-4XL

portwest h441 láthatósági 
esÕnadrág

Cikkszám: Pw-H441  – Szabvány: EN471 class 1:2 és EN343 class 
3:1 szerint minősítve

• A H440 esődzsekihez hasonlóan rendkívül praktikus 
és könnyű viselet. Munkanadrág fölé viselhető, a teljes 

védelem eléréséhez.
• Anyaga: 100% poliészter PVC bevonattal, 170g

• Szín: citromsárga, narancs
• Méret: narancs: S–3XL 

citromsárga: S-4XL
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portwest s466 kontraszt 
traffiC kabát 

Cikkszám: Pw-S466 – Szabvány:EN471 class 3:2  
és EN343 class 3:1  
és EN342 class 3

• Kedvelt kontraszt szín-összeállítású kabát. Melegen és 
szárazon tart minden időjárási helyzetben. Teljesen vízálló, 
rejtett kapucnival, kötött mandzsettával, kétirányú cipzárral 
készül. Meleg béléssel.

• Kívül: 100% poliészter, 300 D Oxford-szövés, PU 
bevonattal, 190 g – Bélés: nejlon 60 g/vattabélés 170 g

• Szín és méret: sárga/navy S–4XL; sárga/zöld, sárga/royal 
kék S –3XL; sárga/narancs M–3XL; piros/navy S–3XL

portwest C465 kontraszt  
bomber dzseki

Cikkszám: Pw-C465 – Szabvány:EN471 class 3:2 és EN343 class 
3:1

• Minden időjárási helyzetben ideális megoldás. Rendkívül 
sokoldalú kabát a következő tulajdonságokkal: Kivehető 
szőrmebélés és levehető szőrmegallér, lecipzározható 
ujjak. Robosztus folttaszító bevonattal ellátott Oxford 
szövésű poliészterből készül. Kétutas cipzárral, kötött 
mandzsettával és állítható kapucnival biztosítja a 
kényelmet és az egyedülálló eső és hideg elleni védelmet.

• Külső: 100% poliészter, 300 D Oxford-szövés, folttaszító 
bevonattal, 190 g PU bevonattal – Test: 100% poliészter 
60 g, – Szőrmebélés: 100% poliészter 365 g, – Ujj bélés: 
100% poliészter 60 g/vattabélés 120 g

• Szín és méret: narancs/navy S–4XL,  
sárga/navy XS–4XL, piros/navy, S–3XL

portwest C466  
hi-vis ClassiC bomber dzseki

Cikkszám: Pw-C466 – Szabvány: EN471 class 3:2 és EN343 class 
3:1

• Tűnjön ki a tömegből az új láthatósági kabátunkkal. A 
kivehető szőrmebélés, levehető ujjak és gallér minden 
időjárási körülményhez alkalmazhatóvá teszi. Egyedi 
zsebmegoldásokkal és fekete betétekkel készül.

• Külső: 100% poliészter, 300 D Oxford-szövés, folttaszító 
bevonat, PU bevonat, 190 g – Bélés: Test: 100% 
poliészter 60 g – Szőrmebélés: 100% poliészter 365 g – 
Ujjbélés: 100% poliészter 60 g/vattabélés 120 g

• Szín: sárga/fekete
• Méret: S–4XL
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portwest s463 jól láthatósági bomber 
dzseki

Cikkszám: Pw-S463 – Szabvány:EN471 class 3:2 és EN343 class 3:1 és EN342 class 
3

• Komfort és minőség, kombinálva a már megszokott Portwest vízálló 
termékek kiváló tulajdonságaival. Kétirányú cipzár, kötött mandzsetták. 

Vízálló, rejtett mobiltelefon-tartó zseb, polár béléses gallér, rejtett kapucni. 
Szennyeződést taszító kiképzés. Könnyű feliratozhatóság.

• Külső: 100% poliészter, 300 D Oxford-szövés, folttaszító bevonattal, PU 
bevonattal 190 g – Bélés: nejlon 60 g/vattabélés 170 g

• Szín: sárga, narancs
• Méret:  S/M, L/XL, XXL/3XL, 4XL/5XL

védÔruházat

portwest s488 kontraszt 
mellesnadrág

• Praktikus, jól láthatóságot és esővédelmet biztosító 
mellesnadrág.

• Gyors kioldós kantárokkal, hátul gumírozott derékkal.
• Fedett mellzseb. Vízálló, ragasztott varrások.
• Szín: sárga/narancs
• Méret: S-3XL

portwest s477 jól láthatósági pólóing

• EN471 class 2:2
• Magas minőségű alapanyag, egyedi tervezés, mely garantálja a 

kényelmet és a tartósságot.
• Meleg munkakörülmények között ideális viselet.

• Szín: sárga
• Méret: S/M,L/XL, XXL/3XL, 4XL/5XL
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portwest C474  
jól láthatósági mellény 

Cikkszám: Pw-C474 – Szabvány: EN471 class 2:2 szer int 
minősítve

• A dupla méretezés nagy rugalmasságot és kabát fölé 
történő viselést biztosít. Megegyezik a C470 típussal, a 
mellrészen egy jól láthatósági csíkkal.

• Anyaga: 100% poliészter
• Szín: sárga, narancs
• Méret: S/M,L/XL, XXL/3XL, 4XL/5XL

portwest C476 vezetÕi mellény

Cikkszám: Pw-C476 – Szabvány: EN471 class 1:2

• Forradalmi dizájn, egyedi paraktikus megoldásokkal. 
Többfunkciós zsebek, azonosító kártya-tartó zseb, cipzáros 
záródás, mobiltelefon-tartó zseb. Az egyre növekvő 
igényeknek megfelelően több színkombinációban elérhető.

• Anyaga: 100% poliészter
• Szín: sárga/navy
• Méret: S–3XL

portwest hv50 hivis tex 
fényvisszaverő szalag

• A már jól ismert Hi-Vis Tex fényvisszaverő, rendkívül 
rugalmas,

• strapabíró, poliészter/pamut hátoldallal rendelkező szalag 
varrodai felhasználásra.

portwest pw80 deréktámasztó 
Öv 

Cikkszám: Pw-Pw80

• Minőségi, széles deréktámasztó öv, mely kivételes 
segítséget nyújt viselőjének. Tökéletes védelmet és 
tartást ad a deréknak. Munkaruházat alatt és felett is 
viselhető, állítható modell. Megerősített vállpántokkal és 
derékmerevítővel.

• Anyaga: 38% latex/62%, poliészter
• Szín: fekete
• Méret: S–XL

védÔruházat
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portwest st11 pp festÕ  
overál 40g 

Cikkszám: Pw-ST11

• Könnyű, lélegző polipropilén alapanyagból 
készült overál. Kényelmes, véd a por, a nem 
veszélyes anyagok és a kosz ellen.

• Anyaga: polipropilén
• Szín: navy, fehér
• Méret: M–3XL

portwest st30 
biztex sms 
védÕoverál 5/6 

Cikkszám: Pw-ST30 – Szabvány: 
EN ISO 13982-1 (Type 5); EN13034 
(Type 6)

• Az SMS overál kényelmes 
szabású, könnyen felvehető 
a munkaruhára. Kiváló vegyi 
védelmet biztosít, kopás és 
szakadásálló.

• Anyaga: BizTex® SMS
• Szín és méret: fehér S–3XL, 

navy M-2XLL, piros M–L

portwest 
st40 biztex 
miCroporous 
védÕoverál 6/5 

Cikkszám: Pw-ST40 – Szabvány: 
EN13034 (Type 6); EN ISO 13982-1 (Type 
5); EN1149-1, EN14126:2003

• Védőoveráll, mely kényelmes 
és nem akadályoz a 
munkavégzésben, mozgásban. 
Mikroporózus polietilén rétege 
kimagasló védelmet nyújt. 
Gumírozott kapucni, mandzsetta, 
derék és boka. Fedett cipzár. Az 
egyik legjobb választás a piacon!

• Anyaga: BizTex® Microporous
• Szín: fehér
• Méret: M–XXL

EN 1149

portwest  
st60 biztex 

miCroporous  
4/5/6 overál 

Cikkszám: Pw-ST60  
Szabvány: EN14065,  

EN 13034,  
EN ISO 13982-1, EN1149-1,  

EN 14126, EN 1073-2

• Extrém magas védelmi képességű 
Microporous vál típus, mely vegyi 

védelmet biztosít és véd a biológiai 
ágensek por ártalmaitól is. Strapabíró 

anyag ragasztott varrásokkal. 
Ergonomikus szabás és 

lélegzőképesség.
• Anyaga: BizTex® Microporous

• Szín: fehér
• M–XXL

EN 1149

NUCLEAR
PARTICLE
EN 1073-2

TYPE 4
EN14605
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portwest d103 pp 
élelmiszeripari sapka

• Egyszer használatos sildes élelmiszeripari PP sapka 100db-os 
egységcsomagban

• Szín : Fehér
• Méret : 21cm
• Anyaga : polipropilén

portwest d335 pe karvédÔ

• Egyszer használatos PE alkarvédő 100 db-os egységcsomagban
• Szín : Kék, fehér, piros, sárga
• Méret : 40 cm
• Anyaga : polietilén

portwest d300 pe bib kÖtény

• Egyszer használatos PE Bib melles kötény 100 db-os 
egységcsomagban

• Szín : Kék, Fehér, Piros, Sárga
• Méret : 68cmx107cm
• Anyaga : polietilén

portwest d340 pe 
CipÔvédÔ

• Ötféle színben elérhető
• egyszer használatos cipővédő. Gumírozott
• kialakítás, strukturált talprész a
• csúszásmentesség érdekében. Egy
• méretben.
• Szín : Kék, zöld, fehér, piros, sárga
• Méret : 40 cm
• Anyaga : polietilén
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portwest d118 pp látogatókÖpeny

• Egyszer használatos PP látogatóköpeny
• Szín : Fehér
• Méret : 7-11 (S-XXL)
• Anyaga : polipropilén

portwest - d102 egyszer 
használatos sapka

• D102 Egyszer használatos sapka, fémdetektorra reagáló.
• CE Cat 1
• Anyaga: SPP
• Szín: Kék
• Méret: 52cm

portwest d115 nylon 
hajháló

• Egyszer használatos gumis nylon 
hajháló 100 db-os egységcsomagban.

• Szín : Fehér, Kék
• Anyaga : nylon háló

portwest a940 pe kesztyÛ

• Olaj, szennyeződés, egyéb folyadékok elleni védelmet 
biztosító kesztyű.

• Általános felhasználásra, például élelmiszerkezelési 
feladatokhoz ideális.

• Sima felületű kivitel.
• 100 db-os egységcsomagolásban
• Szín : Víztiszta
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ardon niCk kapuCnis 
esÕkÖpeny 

Cikkszám: VO-H9207

• Kapucnis esőköpeny. Vízálló. Varrt 
és hegesztett. Cipzáros záródás. Két 
zseb. Zsinórós kapucni. Hossza: 120 

cm.
• Anyaga: Orkán / poliészter / PVC 0,18 

mm
• Szín: navy

• Méret: M–XXXL

ardon niCk 
kapuCnis 
esÕkÖpeny 

VO-H9206

• Kapucnis esőköpeny. Vízálló. 
Varrt és hegesztett. Cipzáros 
záródás. Két zseb. Zsinórós 
kapucni. Hossza: 120 cm

• Orkán / poliészter / PVC 0,18 mm
• Szín: zöld
• Méret:  

M–XXXL

ardon Cleo 
kétrészes esÕÖltÖny 

Cikkszám: VO-H9205

• Két részes esőöltöny. Vízálló. Varrt 
és hegesztett. Kabát: 85 cm hosszú, 
végig cipzáros, két alsó zseb Nadrág: 
gumis derék, két zseb.

• Anyaga: Orkán / poliészter / PVC 0,18 
mm

• Szín: navy
• Méret: M–XXXL

védÔruházat
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portwest s440 ClassiC 
esÕdzseki 

Cikkszám: Pw-S440  
Szabvány: EN343 class 3:1

• Praktikus és strapabíró esődzseki, 
mely kiváló ár-érték arányt képvisel. 
Könnyen, összetekerve tárolható. Az S441 
esőnadrággal szettet alkot.

• Anyaga: 100% Poliészter, PVC bevonattal, 
210g

• Szín és méret: navy XS–4XL, fekete S–3XL, 
olivazöld S–4XL, sárga S–3XL

portwest s441  
ClassiC esÕnadrág 

Cikkszám: Pw-S441 – Szabvány: EN343 class 3:1

• Az S440 esődzsekihez hasonlóan az S441 esőnadrág 
is kényelmes és teljes eső elleni védelmet biztosít. 
Szabása lehetővé teszi a munkanadrág fölé 
történő viselését is. Patentos, állítható bokarésszel 
rendelkezik. Verhetetlen ár-érték arány.

• Anyaga: 100% poliészter, PVC bevonat, 150 g
• Szín és méret: navy XS–5XL, fekete S–3XL, olivazöld 

S–4XL ardon Cleo 
két részes 
esÕÖltÖny 

Cikkszám: VO-H9204

• Két részes esőöltöny. 
Vízálló. Varrt és 
hegesztett. Kabát: 85 cm 
hosszú, végig cipzáros, 
két alsó zseb Nadrág: 
gumis derék, két zseb.

• Anyaga: Orkán / 
poliészter / PVC 0,18 mm

• Szín: zöld
• Méret: M–XXXL
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goodyear 
g137/0312 víz- és 
széllálló kabát 

Cikkszám: GOOD-137/0312

• Goodyear kabát. Speciális 
vízálló teflon bevonattal. 
Garantált eső elleni 
védelem. Szélálló és lélegző 
tulajdonságokkal rendelkezik. 
Új laminált eljárással készül, 
lélegző hidrofil membrán 
szerkezettel.

• Anyaga: 100% poliészter, 
TEFLON

• Szín: bézs/kék
• Méret: S–4XL

goodyear g137/8977 
bélelt mellény

Cikkszám: GOOD-137/8977

• Sokzsebes bélelt mellény. Vízálló. 
Jólláthatósági csíkkal.

• Anyaga: 100/ poliészter OXFORD szövet 
bevonattal, TEFLON

• Szín. navy/fekete
• Méret: M–4XL

portwest s415 
ClassiC mellény

Cikkszám: Pw-S415

• A legnépszerűbb mellény 
modellünk, mely vízálló 
alapanyagból készül, többzsebes 
kivitelben. Mobiltelefon-tartó 
zsebbel ellátva.

• Külső: 100% poliészter, PVC 
bevonattal, 160 g – Bélés: 100% 
poliészter 60 g/vattabélés 200 g

• Szín: szürke, navy, fekete
• Méret: S–3XL

goodyear g137/0343 
polárkabát

Cikkszám: GOOD-137/0343

• Goodyear polárdzseki. Mikroszálas, 
bolyhosodásmentes anyagból. Vízálló, 
légáteresztő. Elől cipzáros záródás. 
Két oldalsó zseb, jobb oldalon egy 
zseb cipzárral.

• Anyaga: 100% poliészter, TEFLON
• Szín: bézs/navy

• Méret: M–4XL
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portwest f401 City polár 

Cikkszám: Pw-F401

• A divatos két tónusú design, egyedülálló dupla 
polár alapanyagból. Vastag, mégis kényelmes, kellemes viselet. Két oldalsó és 

egy mellzsebbel, ezüst színű cipzárral. Ebben játék a munka!
• Anyaga: 100% poliészter, dupla polár, bolyhosodásmentes, 410g

• Szín: navy, fekete, piros, szürke
• Méret: S–XXL

portwest C701 
Combat nadrág 

Cikkszám: Pw-C701

• Klasszikus és egyben modern 
munkanadrág. A strapabíró és 

beavatott Kingsmill kevertszálas 
alapanyagunkból készül. 

Többfunkciós tépőzáras zsebekkel 
ellátva.

• Anyaga: Kingsmill 245 g
• Szín és méret:  

üvegzöld: 30”-44”; hosszított:30”-44” 
fehér: 30”-44”, szürke: 28”-48” 

navy: 28”-48”; hosszított: 28”-48” 
royal kék: 28”-48”, hosszított: 28”-38”

portwest f400 
argyll vastag 

polár

Cikkszám: Pw-F400

• Az F400 pulóver, a 
tradicionális formának és 
a megbízható minőségnek 
köszönhetően évről évre az 
egyik legsikeresebb polár 
termék a piacon. Kényelmes 
és meleg viselet.

• Anyaga: 100% poliészter, 
bolyhosodásmentes, 400g

portwest b310 nato 
pulóver 

Cikkszám: Pw-B310

• A közszolgáltatásban régóta kedvelt 
ez a 100% akrilból, rátétekkel 
megerősített pulóver. Tépőzáras 
vállpántokkal és tolltartózsebbel 
rendelkezik.

• Anyaga: 100% akril 7 Gague (500g), 
65% Poliészter/35% Pamut, 245g

• Szín és méret: Navy XXS-3XL, 
Fekete S-3XL

Cm sizes reg

navy xs-4xl
fekete  xs-4xl
üvegzÖld xs - xxl
piros xs - xxl
szürke xs - xxl
royal kék xs - xxl
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portwest 
ks30 merCury 

kapuCnis 
pulóver

Cikkszám: Pw-KS30

• Új kapucnis pulóver 
modellünk, mely 

kényelmes és sokoldalú 
viselet. 

Nagyméretű 
kenguruzsebbel, 

hímzett Portwest Kit 
Solutions logóval 

készül.
• Anyaga: 50% pamut 
50% poliészter, 350 g

• Szín: fekete, woodchip
• Méret: S–XXL

portwest ks32 
pewter kabát

Cikkszám: Pw-KS32

• Új kabát modell, mely 
ideális kültéri munkákhoz. 

Stílus és funkció 
jellemzi. Meleg Serpa 
béléssel a testrészen 
és vékonyabb béléssel 
az ujjakon kiváló 
mozgásszabadságot 
biztosít.
• Külső: 65% poliészter 
35% pamut 280 g 
– Bélés: Felsőtest: 
Szőrmebélés 100% 
poliészter, 300 g – Ujjak 
és alsótest: 100% 

poliészter 60 g/vattabélés 
40 g

• Szín: zoom szürke, fekete
• Méret: S–XXL

portwest s523 oban bélelt kabát 

Cikkszám: Pw-S523 – Szabvány: EN343 class 3:1

• Rendkívül népszerű, kényelmes vízálló kabát. A cipzáros nyílás 
a belső derékrészen megkönnyíti a feliratozást, céges arculat 

kialakítását. Komfortos fazon, többfunkciós zsebek, állítható 
tépőzáras mandzsetták.

• Külső: 100% poliészter, PVC bevonat 160 g; – Bélés: polár 280 
g. – Alsórész: nejlon 60 g/vattabélés 200 g, – Ujjak: nejlon 60 g/

vattabélés 100 g
• Szín és méret: navy, navy/royal kék S–4XL; erdőzöld S–XXL

portwest s535 pilótadzseki 

Cikkszám: Pw-S535 – Szabvány: EN343 class 3:1

• Klasszikus stílusú pilótadzseki, mely ideális viselet munkanadrággal, 
vagy akár farmernadrággal is. Vastag béléssel és vízlepergető, 
strapabíró külsőrésszel készül. Robosztus cipzárral, két oldalzsebbel.

• Külső: 100% nejlon, PA bevonattal, 115 g – Bélés: nejlon 75 g/ 
vattabélés 245 g

• Szín és méret: fekete/navy S–4XL
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portwest s533 
falkirk dzseki 

Cikkszám: Pw-S533 – Szabvány: 
EN343 class 3:1

• Magas fokú vízállóságot 
biztosító PVC bevonattal 
ellátott, sokoldalú, divatos 
dzseki, 100 g vattabéléses 
kivitelben.

• Kívül: 100% Poliészter, PVC 
bevonat, 160g – Bélés: 
Nejlon 60 g/Vattabélés 
100  g

• Navy, Fekete: S–4XL, 
Szürke: S-XXLportwest s570 

aviemore férfi 
dzseki 

Cikkszám: Pw-S570 – Szabvány: 
EN343 class 3:1

• Kiváló ár/érték arányt 
képviselő új vízálló kabát 

modellünk. Funkcionalitás 
és minőség egyben. Két 
fedett cipzáros zsebbel, 

viharlebennyel és kivehető 
polár béléssel.

• Kívül: poliészter ‘barackhéj’ 
PVC bevonattal, 160 g, 

dupla, bolyhosodás mentes 
polár, 360 g – Bélés: 100% 

poliészter taffeta
• Szín és méret: city szürke S–

XXL,  
Navy S–3XL

ural téli kabát

Cikkszám: VO-H1078, VO-H1018

• Téli kabát PVC bevonattal. Kapucni a 
gallérban, az ujjakon beállítható szegély 

található.
• Felső réteg 100% poliészter PVC 

bevonattal, vízálló, a belső réteg polar 
fleece, 100% poliészter

• Szín: Kék/fekete, szürke/piros
• Méret: M–XXXL

lino téli kabát

Cikkszám: VO-H1015

• Jellemzők: levehető ujjak, 9 zseb, reflexiós 
szalag.

• Felső réteg PVC/poliészter, vízálló, a belső 
réteg fleece

• Szín: szürke
• Méret: S–XXXL
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antisztatikus ruházat

portwest as20 antisztatikus, 
esd póló

Cikkszám: Pw-AS20 – Szabvány: EN61340-5-1, EN1149-5

• ESD póló modell, mely kényelmes és könnyű. AS11 
nadrággal és AS10 köpennyel együtt viselhető a teljes 
védelemért.

• Anyaga: 96% pamut, 4% szénszál 195 g
• Szín: fehér
• Méret: S–XXL

portwest as11 antisztatikus, esd 
nadrág

Cikkszám: Pw-AS11 – Szabvány: EN1149-5, EN61340-5-1

• Unisex ESD nadrág, mely AS10 köpenyünkkel együtt 
viselhető. Magasfokú védelmet és kényelmet biztosít.

• Anyaga: 65% poliészter, 34% pamut, 1% vezetőképes szál, 
210 g

• Szín: hospital kék, fehér
• Méret: XS–XXL

portwest as10 
antisztatikus kÖpeny

Cikkszám: Pw-AS10 – Szabvány: EN1149-5, 
EN61340-5-1

• Új, anyagában antisztatikus köpeny 
modell. Kényelmes, ugyanakkor 
kiemelkedő védelmet biztosít. Patentos 
kivitelben készül.

• Anyaga: 65% poliészter, 34% pamut, 1 
% vezetőképes szál, 210 g

• Szín: hospital kék, fehér
• Méret: S-3XL
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séfruházat

p&p loyal 
melles 

kÖtény zseb 
nélküli

Cikkszám: PP-APX09103

• Anyaga: 100% pamut
• Szín: fehér

• Méret: 70 × 90 cm

portwest s843 
kÖtény zsebbel 

Cikkszám: Pw-S843

• Oldalt patentos pántok, elől 
zsebes.

• Anyaga: Kingsmill 190 g, 
65% poliészter / 35% pamut

• Szín: navy, piros, fehér, 
bordó, üvegzöld, fekete, 
royal kék

• Méret: S/M, L/XL és XXL

portwest 
s839 hentes 

kÖtény 

Cikkszám: Pw-S839

• Elől is megköthető. 
A megkötője nem 

csomósodik.
• Anyaga: 100% pamut 

280 g
• Szín: navy/fehér csíkos, 

piros/fehér csíkos
• Méret: szélesség 71 cm, 

hosszúság 107 cm

portwest 
s794 zsebes 
derékkÖtény 

Cikkszám: Pw-S794

• Oldalzsebbel ellátva, a kötény 
megkötője nem csomósodik.

• Anyaga: Kingsmill 190 g, 65% 
poliészter, 35% pamut

• Szín: fehér
• Méret: szélesség 71 cm, 

hosszúság 76 cm

portwest s899 Chefs 
skull sapka 

Cikkszám: Pw-S899

• Állítható pántos
• Anyaga: Kingsmill, 65% poliészter, 35% 

pamut
• Szín: fehér (190 g); 

fekete (190 g); navy, piros (245 g); kék 
sakktábla, harlequin (245 g)
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portwest lw63 
standard nÕi 
kÖpeny

Cikkszám: Pw-Lw63

• Stílusos és praktikus standard 
női köpeny. Rejtett patentos 
záródás, egy mellzseb és két 
oldalzseb.

• Anyaga: Kingsmill 210 g
• Szín: fehér
• Méret: XS-XXL

portwest lw12 premier 
tunika

• Új stílusú tunika modellünk 3 modern 
színben készül. A kiemelkedő 
mozgásszabadságot az egyedi szabás 
biztosítja. Széles körben alkalmazható női 
munkaruházati termék.

• Méret és szín:  fekete: XS-XXL; lila (orgona) 
S-XXL; navy: S-XXL; fehér: S-XXL

portwest lw20 klasszikus tunika

• A népszerű Lw10 modellünk alapján készült felfrissített változat, 
modernebb stílusban. Új, kényelmesebb szabás, komfortosabb 
munkavégzés.

• Szín: Hospital kék,Navy, Fehér
• Méret: XS-XXL

séfruházat
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portwest 2852  
standard kÖpeny 

Cikkszám: Pw-2852

• Sokoldalú, klasszikus, kiváló minőségű köpeny 
modell, rejtett patentos záródással. Mellzsebbel és 

oldalzsebekkel, beavatott.
• Anyaga: Fortis 245 g

• Szín és méret: fehér: 2XS–5XL; navy: XS-3XL; royal 
kék: S-XXL; üvegzöld: S-XXL

• Hossza: 100 cm.

portwest 
2208 

nadrág

Cikkszám: Pw-2208

• Anyaga: Fortis Plus 
190 g

• Szín: fehér
• Méret: XS–3XL

portwest 
2209 pék ing

Cikkszám: Pw-2209

• Rövid ujjú.
• Anyaga: Fortis Plus 

190 g
• Szín: fehér
• Méret: XS-3XL

séfruházat



90

séfruházat

portwest C676 aerated 
séfkabát 

Cikkszám: Pw-C676

• Meleg munkakörülményekre a lélegző C676 séfkabát 
a megoldás. Egyedi szellőző háttal készül, mely 
kiváló viselési komfortot eredményez. Stílusos fazon, 
kivehető gombokkal. Jól bevált pamutban gazdag 
alapanyag, gyűrődésgátló bevonattal.

• Anyaga: 60% pamut, 40% poliészter, gyűrődésgátló  
bevonattal, 100% poliészter háló, 110 g

• Szín: fehér
• Méret: XS–3XL

portwest C776 exeCutive séfkabát 

Pw-C776

• Unisex fazon. Kifordítható mellrész kontrasztcsíkkal. Ujjvégek és 
mellényzsebek kontrasztcsíkkal. Hónalj résznél szellőzés. Eltérő színű 

patentos gombok gombszalagokkal.
• Anyaga: pamutban gazdag 60% pamut 40% poliészter, 

’gyűrődésmentes’ bevonattal, 245 g
• Szín: fehér

• Méret: XS–3XL

portwest C734 kent séfkabát

Cikkszám: Pw-C734

• Meleg munkakörnyezetre terveztük új, rövidujjú séfkabát 
modellünket. Klasszikus szabás, magas minőségű, könnyen 

kezelhető alapanyag.
• Anyaga: Kingsmill 190 g, 65% poliészter, 35% pamut

• Szín: fehér, fekete
• Méret: XS–XXL

portwest s884 
greenwiCh 
séfnadrág 

Cikkszám: Pw-S884

• Egyedi séfnadrág 100% 
fonalfestett pamut 
alapanyagból. Klasszikus 
színvilág, időtlen stílus. Két 
oldalzseb, cipzár, hátsózseb. 
Kényelmes és jó megjelenésű.

• Anyaga: 100% pamut, 240 g
• Szín: kék/fehér kockás
• Méret: normál: 76–100 cm
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séfruházat

portwest 
C079 bromley 
séfnadrág 

Cikkszám: Pw-C079

• A Bromley séfnadrág 
magas minőségű 
pamutból, kényelmes 
stílusban készül. 
Garantáltan komfortos 
viselet egész napon 
át. Teljes gumírozott 
derékkal, cipzáros 
záródással, farzsebbel 
rendelkezik.

• Anyaga: 100% pamut 
190 g

• Szín: kék/fehér kockás
• Méret: normál XS–3XL, 

hosszított S–3XL.

portwest C070 
drawstring 
séfnadrág 

Cikkszám: Pw-C070

• Kényelmes könnyű nadrág 
speciális Texpel folttaszító 
és vízlepergető bevonattal 
ellátva. Két oldalzsebbel 
és teljesen gumírozott 
derékkal, húzózsinórral 
készül.

• Anyaga: Kingsmill 190 g / 
245 g. 65% poliészter, 35% 
pamut

• Szín és méret: Fekete: 
normál XS–XXL (190 g) 
Kék sakktábla: normál 
XL–XXL

portwest s068 harrow 
séfnadrág 

Cikkszám: Pw-S068

• A Harrow nadrág bizonyítottan egyedülálló a funkcionalitás 
és a komfort terén. Gumírozott hátsó derékkialakítás, 
oldalzsebek és mobiltelefon-tartó zseb garantálja a 
kényelmet. Speciális Texpel bevonattal rendelkezik, mely 
vízlepergető, folttaszító és megkönnyíti az esetleges 
szennyeződések eltávolítását.

• Anyaga: Kingsmill 190 g, 65% Poliészter / 35% Pamut
• Szín és méret: fekete/fehér sakktábla: normál XS–3XL; 

fekete/fehér farkasfog: normál XS–3XL

portwest C075 barnet séfnadrág

Cikkszám: Pw-C075

• Meleg munkakörnyezetre kifejlesztett 100% pamut alapanyagból 
készülő nadrág. Kényelmes szabás, kiváló komfort.

• Anyaga: 100% pamut 190 g
• Szín: kék/fehér sakktábla
• Méret: XS–3XL



92

munkaruházat

portwest tx10 texo 
Contrast munkakabát

Cikkszám: Pw-TX10

• Divatos kéttónusú munkakabát, mely praktikus és 
strapabíró. Többfunkciós zsebekkel, tépőzárral 

állítható mandzsettákkal, azonosító kártya-tartóval. 
A TX11 nadrággal és a TX12 mellesnadrággal 

kompatibilis.
• Anyaga: 60% pamut, 40% poliészter 245 gm/2
• Szín: szürke, fekete, navy, epic keki, royal kék

• Méret: S–3XL

portwest tx11 texo 
kontraszt nadrág 

Cikkszám: Pw-TX11

• A legmagasabb igényeknek is 
megfelelő munkanadrág többfunkciós 

zsebekkel,térdpárnatartóval, telefontartó zsebbel, 
tépőzáras állítási lehetőséggel. A TX10 kéttónusú 

dzsekivel kompatibilis.
• Anyaga: 60% pamut 40% poliészter 245 g/2

• Szín: szürke, fekete, navy, epic keki, royal kék
• Méret: normál: S–3XL, hosszított: M–XXL

portwest tx12 texo kontraszt 
kantáros nadrág 

Cikkszám: Pw-TX12

• Praktikus, komfortos, teljes védelmet biztosító kantáros 
nadrág. Rejtett mellzsebbel, térdpárnatartó zsebekkel, 
tépőzáras állíthatósággal.

• Anyaga: 60% pamut, 40% poliészter 245 g/2
• Szín: szürke, fekete, navy, epic keki, royal kék
• Méret: normál: S–3XL, hosszított: M–XXL
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munkaruházat

portwest tx17 
texo Contrast 
bélelt kantáros 
nadrág 

Cikkszám: Pw-TX17

• TX12 kantáros nadrágunk 
könnyű béléssel ellátott 
változata, mely kényelmet és 
meleget biztosít.

• Anyaga: 60% pamut, 40% 
poliészter 245 g – bélés: 100% 
poliészter 60 g – vattabélés: 
100% poliészter 160 g

• Szín: szürke, navy, fekete
• Méret: S–3XL

portwest tx18 
texo Contrast 
munkakabát – 
bélelt
Cikkszám: Pw-TX18

• A TX10 modell téli változata 
meleg béléssel, az alap modell 
minden tulajdonságával. Ideális 
téli, hideg munkakörnyezethez.

• Anyaga: 60% pamut, 40% 
poliészter 245 g – bélés: 100% 
poliészter 60 g – vattabélés: 
100% poliészter 160 g

• Szín: szürke 
Méret: S–XXL

portwest tx30 texo 
Contrast kabát

Cikkszám: Pw-TX30

• Nyerő stílusú, minőségi kabát modell kiváló 
vízálló tulajdonságokkal. A Texo munkaruha 
család tagjaival együtt viselhető.

• Anyaga: kívül: 100% poliészter, PVC bevonattal, 
szakadásmentes, 250 g – vattabélés: 100% 
poliészter 55 g – bélés: 100% poliészter 170 g

• Szín: szürke, fekete, navy
• Méret: S–XXL
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munkaruházat

portwest 
s790 Combat 
rÖvidnadrág 

Cikkszám: Pw-S790

• Népszerű rövidnadrág 
combat stílusban. Hátul 
gumírozott derékkal, dupla 
varrással,mobiltelefon-tartó 
zsebbel

• Anyaga: Kingsmill 210 g
• Szín: sötét navy
• Méret: S–XXL

portwest tx40 texo 
kéttónusÚ polár

Cikkszám: Pw-TX40

• Új Texo polár modellünk a népszerű F400 típus 
bolyhosodásmentes alapanyagából, új stílusban.

• Anyaga: 100% poliészter, bolyhosodásmentes, 
400 g

• Szín: szürke, fekete, navy
• Méret: S–3XL

portwest tx20 texo 
Contrast pólóing

Cikkszám: Pw-TX20

• Egyedi stílusú, kényelmes, új pólóing modell, 
mely kiváló egységet alkot a Texo munkaruha 
család bármely tagjával.

• Anyaga: 65% poliészter, 35% pamut
• Szín: szürke, navy, fekete
• Méret: S–3XL

portwest tx14 texo 
Contrast rÖvidnadrág

Cikkszám: Pw-TX14

• A kedvelt TX11 modell divatos 
megjelenését továbbvivő új rövidnadrág 

modell, mely ötvözi a kényelmet és a 
stílust. Gumírozott derékkal készül.

• Anyaga: 60% pamut, 40% poliészter 245 
g

• Szín: szürke, navy, fekete
• Méret: S–XXL

p&p loyal 
sokzsebes 
rÖvidnadrág 

Cikkszám: PP-MUL12109

• Sokzsebes rövidnadrág. 
Rejtett cipzár. Megerősített 
varrás. 100% pamut.

• Anyaga: 100% pamut
• Szín: navy
• Méret: M, L, XL
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p&p loyal 
worker 
deréknadrág

Cikkszám: PP-wOR02101 

• Kontraszt deréknadrág. 
Rejtett cipzár. Gumírozott 
derék. 

• Többfunkciós zsebek. 
Megerősített varrások.

• Anyaga: 100% pamut
• Szín: navy/szürke
• Méret: S/44, M/48, L/52, 

XL/56, XXL/60, 3XL/64

p&p loyal 
worker 
mellesnadrág 

Cikkszám: PP-wOR04101

• Kontraszt melles nadrág. 
Oldalt két gombbal. 
Gumírozott derék. 
Többfunkciós zsebek. 
Állítható pántok, műanyag 
csattal. Megerősített 
varrás.

• Anyaga: 100% pamut
• Szín: navy/szürke
• Méret: S/44, M/48, L/52, 

XL/56, XXL/60, 3XL/64

p&p loyal worker dzseki 

Cikkszám: PP-wOR05101

• Kontraszt munkadzseki. Rejtett gombolás. Két 
tépőzáras mellső zseb. Gombos mandzsetta. 
Megerősített varrások. 

• Anyaga: 100% pamut
• Szín: navy/szürke
• Méret: S/44, M/48, L/52, XL/56, XXL/60, 

3XL/64
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munkaruházat

p&p loyal 
liberty 

deréknadrág 

Cikkszám: PP-LIB02101

• Kontraszt deréknadrág. 
Rejtett cipzár. Rugalmas 

derék.  
Többfunkciós zsebek. 

Megerősített varrások.
• Anyaga: 100% pamut

• Szín: szürke/fekete/narancs
• Méret: S/44, M/48, L/52, 

XL/56, XXL/60 

p&p loyal liberty 
mellény

Cikkszám: PP-LIB07101 

• Kontraszt mellény. Cipzáros záródás. 
Többfunkciós zsebek. Mobiltelefon 
tartó zseb.

• Anyaga: 100% pamut
• Szín: szürke/fekete/narancs
• Méret: S/44, M/48, L/52, XL/56, 

XXL/60

p&p loyal liberty 
munkadzseki 

Cikkszám: PP-LIB05101 

• Kontraszt munkakabát. Rejtett 
cipzár és tépőzár. Többfunkciós 
zsebek. Mobiltartó zseb. Gombos 
mandzsetta.

• Anyaga: 100% pamut
• Szín: szürke/fekete/narancs
• Méret: S/44, M/48, L/52, XL/56, 

XXL/60

p&p loyal 
liberty 

mellesnadrág 

Cikkszám: PP-LIB04101 

• Kontraszt melles nadrág. 
Cipzáros záródás. 
Gumírozott derék. 

Többfunkciós zsebek. 
Rugalmas nadrágtartó 

pánt. Megerősített varrás.
• Anyaga: 100% pamut

• Szín: szürke/fekete/
narancs

• Méret: S/44, M/48, L/52, 
XL/56, XXL/60
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pp-stC02101 
Colorato 

deréknadrág 

• Deréknadrág. 100% pamut. Rejtett 
gombolás. Két oldalsó zseb. Egy 

hátsó zseb gombbal. Megerősített 
varrás.

• Anyaga: 100% pamut
• Szín: zöld

• Méret:XXS/ 40, XS/42, S/44, M/48, 
L/52, XL/56, XXL/60, 3XL/64

p&p loyal 
Colorato 
mellesnadrág 

Cikkszám: PP-STC04101

• Kertésznadrág. Oldalt két gombbal. 
Rugalmas derék. Többfunkciós zsebek. 
Állítható pántok, műanyag csattal. 
Megerősített varrás.

• Anyaga: 100% pamut
• Szín: zöld
• Méret: XS/42 S/44, M/48, L/52, XL/56, 

XXL/60, 3XL/64

p&p loyal Colorato 
dzseki 

Cikkszám: PP-STC05101

• Munkadzseki. Rejtett gombolás. 
Két begombolható mellső zseb. 
Gombos mandzsetta. Megerősített 
varrások.

• Anyaga: 100% pamut
• Szín: zöld
• Méret: XS/42 S/44, M/48, L/52, 

XL/56, XXL/60, 3XL/64
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munkaruházat

p&p loyal massaua 
dzseki 

Cikkszám: PP-STX05101

• Munkakabát. Rejtett gombolás. 
Két rávarrt, begombolható 

zseb. Gombolós mandzsetta. 
Megerősített varrás.

• Anyaga: 100% pamut
• Szín: navy

• Méret: XS/42, S/44, M/48, L/52, 
XL/56, XXL/60, 3XL/64, 4XL/66

p&p loyal 
massaua 
deréknadrág 

Cikkszám: PP-STX02101

• Deréknadrág. 100% pamut. 
Rejtett gombolás. Két oldalzseb, 
begombolható hátsó zseb. 

• Anyaga: 100% pamut
• Szín: navy
• Méret: XXS/40, XS/42, S/44, 

M/48, L/52, XL/56, XXL/60, 
3XL/64

p&p loyal massaua 
mellesnadrág

Cikkszám: PP-STX04101

• 100% pamut. Oldalt rejtett gombolás. Gumírozott 
derék. Két első, egy mellső zseb. Egy hátsó zseb, 

gombbal. Állítható pánt, műanyag csattal.
• Anyaga: 100% pamut

• Szín: navy
• Méret: XS/42, S/44, M/48, L/52, XL/56, XXL/60, 

3XL/64
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p&p loyal massaua 
dzseki  sth 05101

•  Kényelmes pamut munkakabát. Rejtett 
gombolás. Két rávarrt, begombolható 

zseb. Gombolós mandzsetta. 
Megerősített varrás.

• Anyaga: 100% pamut, 260g/m2
• Szín: Királykék

• Méret: S/44, 3XL/64

p&p loyal massaua 
melles nadrág 
sth 04101

• Kényelmes pamut melles 
nadrág. Oldalt rejtett gombolás. 
Gumírozott derék. Két első, egy 
mellső zseb. Egy hátsó zseb, 
gombbal. Állítható pánt, műanyag 
csattal. 

• Anyaga: 100% pamut, 260g/m2
• Szín: Királykék
• Méret: S/44, 3XL/64

p&p loyal massaua 
deréknadrág sth 02101

• Kényelmes pamut deréknadrág.
• Rejtett gombolás. Két oldalzseb,  

begombolható hátsó zseb. 
• Anyaga: 100% pamut, 260g/m2
• Szín: Királykék
• Méret: S/44, 3XL/64
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portwest s817 festÕ 
derekasnadrág

Cikkszám: Pw-S817

• A legmodernebb tervezésű, innovatív festő 
derekasnadrág. Praktikus, telefontartóval ellátott 
oldalzsebbel, térdpárnatartó zsebbel és gumírozott 
derékkal készül. Minden igényt kielégítő komfort.

• Anyaga: 100% beavatott pamut, 305 g
• Szín: fehér
• Méret: rövid és hosszított: XS–3XL

portwest s810 
bolton festÕ 
mellesnadrág

Cikkszám: Pw-S810

• A mai modern festő szakemberek 
részére kifejlesztett, innovatív, 
minden igényt kielégítő 
mellesnadrág. Magas minőségű 
beavatott 100% pamutból 
készül. Cipzárral ellátott 
mellzsebbel, nagyméretű 
erszényzsebbel, szerszámtartó 
zsebbel, térdpárnatartó zsebbel. 
Gumírozott, műanyag csattal 
ellátott kantárokkal.

• Anyaga: 100% beavatott pamut, 
3111, 305 g

• Szín: fehér
• Méret: XS–3XL

munkaruházat

portwest s827 festÕ  kabát

Cikkszám: Pw-S827wHR
Modern szabású, funkcionális festőkabát,
többfunkciós zsebekkel, telefontartóval és
tolltartó zsebbel.
Méretek: S- XXL
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p&p loyal fehér fest 
deréknadrág 

Cikkszám: PP-STK02110

• Deréknadrág. 100% pamut. Rejtett gombolás. Két 
oldalsó zseb. Egy hátsó zseb gombbal. Megerősített 
varrás.

• Anyaga: 100% pamut
• Szín: fehér
• Méret: S/44, M/48, L/52, XL/56, XXL/60

p&p loyal fehér mellesnadrág 

Cikkszám: PP-STK04110

• Kertésznadrág. Rejtett gombolás. Többfunkciós zsebek. 
Gumírozott derék. Állítható nadrágpánt műanyag csattal. 
Megerősített varrás.

• Anyaga: 100% pamut
• Szín: fehér
• Méret: S/44, M/48, L/52, XL/56, XXL/60

munkaruházat

portwest s791 festÕ  
rÖvidnadrág

• Cikkszám: Pw-S791wHR
• Több  funkciós tároló zsebek a szerszámok 

tárolására.
• Nagy mozgásszabadságot biztosító, 

kényelmes,
• gumírozott derékkialakítás. Két nagy méretű 

hátsó zseb.
• Méretek: S- XXL
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munkaruházat

p&p felipe 
Cipzáras 
felsÕ

• Cikkszámok: PP-
GGX67110

• 100% pamut 
• 280 gr
• Két oldalzseb 

cipzárral
• Méretek: S-XXL

p&p line kabát

• Cikkszám: PP-105110
• Anyag: 100% pamut 250 gr  

• Méretek: S-XXL 

p&p line 
nadrág

• Cikszám: PP-102110
• Anyag: 100% pamut 

250 gr
• Méretek: S-XXL

p&p polo italia

• Cikkszám: PP-STP48110
• Anyaga: 100% pamut piké, 190 gr

• Olasz trikolor pajzs a mellkason
• Méretek:  M-XXL 
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p&p loyal 
jeans rodeo 
jea77113

• 100% pamut
• Elől cipzárral és gombbal.
• Két első szegélyes zseb, 

kontraszt felvarrással
• Két hátsó zseb kontraszt 

anyagból és erősítésekkel  
a térden

• Méret: 42 – 64

portwest ks10  
Chrome kabát

Cikkszám: Pw-KS10

• Új, sokoldalú kabát modell, mely a Carbon, Chrome és 
Granite nadrágokkal modern munkaruhaszettet alkot. 
Többfunkciós zsebekkel, azonosító kártya-tartóval, 
telefon- és tolltartóval, állítható mandzsettával és 
fényvisszaverő kiegészítőkkel készül.

• Anyaga: Kingsmill 245g
• Szín: zoom szürke/fekete, Méret: S–XXL

portwest ks12 
Chrome nadrág

Cikkszám: Pw-KS12

• Action nadrágunk 
továbbfejlesztett 
változata, még több 
extra tulajdonsággal, új 
fazonban. Háromszoros 
varrások, új egyedi 
derékkialakítás, modern 
színvilág.

• Anyaga: Kingsmill 245g
• Szín: fekete/zoom szürke 

Méret: normál: S-XXL, 
hosszított: M-XL

galléros  
póló

Cikkszám: PR-3800

• Gildan Ultra Cotton férfi 
galléros póló ring spun 
szövéstechnikával.

• Anyaga: 100% pamut 
színes – 220 g/m2 
fehér – 211 g/m2

• Szín: fekete, fehér, royal 
kék, erdő zöld, gold, 
világos kék, piros, narancs, 
navy

• Méret: S–XXL

kereknyakÚ 
póló

Cikkszám: PR-5000

• Gildan Heavy Cotton 
kereknyakú póló.

• Anyaga: 100% pamut. 185 
g/m2

• Szín és méret:  
fehér: PR 5000.30 (S–3XL) 
navy: PR 5000.32 (S–2XL) 

fekete: PR 5000.36 
(S–2XL)

munkaruházat
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bÕrápolás és higiénia
higeen fungazi lábápoló krém 30 g 

Cikkszám: HIG-FUNGAZI LÁBKRÉM

• A krém gomba-, vírus-és baktériumölő Teafaolajat tartalmaz, mely 
segíti a lábat fertőtleníteni. Speciális molekuláris szűrőt tartalmaz, 
magához vonzza és megköti a kellemetlen szagokat, melyeket a 
lábujjak környékén a baktériumok okoznak. Hidratálja és ápolja a 
láb bőrét.

• Kiszerelés: 30g/db

higeen fungazi 
lábspray 100 ml 

Cikkszám: HIG-FUNGAZI LÁBSPRAY

• A spray gomba-, vírus-és 
baktériumölő Teafaolajat tartalmaz, 
mely segíti a lábat fertőtleníteni. 
Természetes hatóanyagai gátolják 
az izzadást és megszüntetik a 
kellemetlen szagokat.

• 100 ml/db

higeen fungazi 
lábpÚder 75 g 

Cikkszám: HIG-FUNGAZI LÁBPÚDER

• A púder gomba-, vírus-és 
baktériumölő Teafaolajat tartalmaz, 

mely segíti a lábat fertőtleníteni. 
Speciális molekuláris szűrőt 

tartalmaz, mely magához vonzza 
és megköti a kellemetlen szagokat. 

Tökéletesen szagtalanít, magas 
páratartalom, erős nedvesség esetén 

is hatásos marad.
• Kiszerelés: 75 g/db

higeen lamsa 
illatosított  

kéz- és testápoló, 
aloe vera 180 ml 

Cikkszám: HIG-LAMSA KÉZKRÉM 180

• Válogatott összetevőkből készült 
könnyed hidratáló krém. Táplálja 

és bársonyossá teszi a bőrt, 
hosszan tartó, friss, különlegesen 

kellemes illatot biztosít. 
Gazdag Aloe Vera tartalmának 

köszönhetően a különösen 
száraz, érdes bőrt is puhává és 

bársonyossá varázsolja.
• Kiszerelés: 180 ml/db

higeen 
kézfertÕtlenítÕ gél, 
illatmentes 110 ml 

Cikkszám: HIG-HIGEEN KÉZFERTŐTLENÍTŐ

• Az egészségügy, az élelmiszeripar 
és a vendéglátás területén, valamint 
közintézményekben, iskolákban 
és háztartásokban higiénés 
kézfertőtlenítésre alkalmazható. 
Emellett alkalmazása javasolt minden 
olyan helyen, ahol nincs lehetőség 
közvetlen kézmosásra, pl. utazás, 
kirándulás során. Alkalmazási 
koncentráció, behatási idő: 3-5 ml 
kézfertőtlenítő gélt 1 percig alaposan 
eldörzsölünk a kézen.

• 110 ml/db

higeen harrar masszázskrém 120 ml 

Cikkszám: HIG-FUNGAZI MASSZÁZS

• Segít enyhíteni az izületi és izomfájdalmakat. Gyors felszívódásával és 
melegítő hatásával serkenti a vérkeringést és lazítja az izomgörcsöt. Ajánlott 

sportolók számára edzés előtt és után, illetve általános, házi használatra.
• Kiszerelés: 120 ml/db
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bÕrápolás és higiénia

portwest iw50 felületfertÕtlenítÕ kendÕ (200)

Cikkszám: Pw-Iw50 – Szabvány: EN1276, EN14476

• Antibakteriális felületfertőtlenítő kendő, mely ideális az élelmiszerek készítése előtt a 
használandó felület tisztítására, fertőtlenítésére. Az EN1276 és EN14476 szabványok szerint 

minősítve.
• Anyaga: poliviszkóz

• Szín: kék
• Méret: 200 mm × 200 mm

en 12054
Kémiai fertőtlenítőszerek és anti-
szeptikumok, termékek higiéniai, 
sebészeti kéztisztítási feladatok-
ra – baktericid aktivitás. 

en 1276:2009
Ez az európai szabvány határoz-
za meg a vizsgálati módszereket 
és a minimális követelményeket 
a kémiai fertőtlenítőszerek és 
termékek baktericid aktivitására 
vonatkozóan. 
Használatra kész termékek.

en14476:2005
A dokumentum meghatározza a 
vizsgálati módszereket és a mi-
nimális követelményeket a kémiai 
fertőtlenítőszerek és fertőtlenítő 
termékek virucid hatásaira vo-
natkozóan, melyek eszközök, fe-
lületek vagy kéz fertőtlenítésére 
használatosak. Vonatkozik a ho-
mogén fizikailag stabil készítmé-
nyekre, illetve a használatra kész 
termékekre.

Az ipari tisztítóken-
dőket mindig álló 
helyzetben tárolja!

portwest iw10 
kéztisztító kendÕ 
(150)

Cikkszám: Pw-Iw10 – Szabvány: 
EN12054, EN1276

• Hatékonyan távolítja el az olajat, 
festéket és zsírt. Használható 
kéz, felület és szerszámok 
tisztítására. Antibakteriális 
hatás az E-coli, szalmonella, 
MRSA, lisztéria, weil betegség 
ellen.

• Anyaga: poliviszkóz
• Szín: fehér
• Méret: 260 mm × 270 mm

portwest iw20 festék és 
nyomda kendÕ (150)

Cikkszám: Pw-Iw20

• Hatékonyan távolítja el a nedves és száraz 
festéket víz használata nélkül. Tisztán tartja 
és hidratálja a kezeket. Ideális nyomdákban, 

festékboltokban 
keletkezett szennyeződések eltávolítására.

• Anyaga: poliviszkóz
• Szín: fehér

• Méret: 260 mm × 270 mm

portwest iw30 erÕs 
tisztítókendÕ (50)

Cikkszám: Pw-Iw30 – Szabvány: EN12054, 
EN1276

• Erős ipari tisztítókendő, mellyel könnyen és 
gyorsan eltávolíthatóak az olajok, zsírok, 
korom és festék okozta szennyeződések, 
víz használata nélkül. Antibakteriális és 
dermatológiailag tesztelt.

• Anyaga: texturált anyag
• Szín: narancs
• Méret: 260 mm × 220 mm

portwest iw40 
kézfertÕtlenítÕ 

kendÕ (200)

Cikkszám: Pw-Iw40 – Szabvány: 
EN12054, EN14476

• Higiénés, víz nélküli 
kézfertőtlenítő kendő 

antibakteriális hatással. 
Hatékony a baktériumok 

99,9%-a ellen és az 
influenzavírusok, úgy mint 

H1N1 és H3N2 ellen is.
• Anyaga: poliviszkóz

• Szín: kék
• Méret: 200 mm × 200 mm
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mérettáblázat

lábhossz

29” / 74 cm SHORT

31” / 79 cm REG

33” / 84 cm TALL

36” / 92 cm X-TALL

Megrendelés előtt javasoljuk a láb megmérését, mivel a méretát-
váltásokhoz nem áll rendelkezésre szabvány.

Metrikus méret (cm)

Angolszász méret (hüvelyk)

Európai méret

XS

144

56

72

148

58

74

108

42

54

112

44

56

116

46

58

120

47

60

128

50

64

132

52

66

Small Medium Large XXLXL 3XL 4XL 5XL

136

54

68

140

55

70

96

38

48

92

36

46

100

40

50

104

41

52

84

33

42

88

34

44

80

32

40

124

48

62

152

60

76

156

62

78

160

64

80

ffi mellbôség

Small Medium Large XL 2XL 3XLLeisurewear

Metrikus méret (cm)

Angolszász méret (hüvelyk)

Euro / Német / Benelux (DE)

Francia / Spanyol / Portugál (FR)  

XS

124

48

64/66

60/62

128

50

68

64

92

36

52

46

96

38

54

48

100

40

56

50

104

41

52

108

42

58

54

112

44

60

56

Small Medium Large XXLXL 3XL 4XL

132

52

70

66

136

54

72

68

140

56

74

70

5XL

116

46

62

58

120

47

80

32

48

40

76

30

46

38

84

33

42

88

34

50

44

72

28

44

36

68

26

42 

34

ffi derékbôség

Metrikus méret (cm)

Angolszász méret (hüvelyk)

Benelux / Német / Skandináv (DE)

Francia / Spanyol / Portugál (FR)  

Olasz méret (IT)

Angol méret (UK)

XS

132

52

56

58

60

28

136

54

58

60

62

30

100

40

44

46/48

46

16

    104    108

42

46

48

50

18

112

44

48

50

52

20

116

46

50

52

54

22

120

47

24

Small Medium Large XXLXL 3XL 4XL

124

48

52

54

56

128

50

54

56

58

26

88

34

38

40

42

10

84

33

8

92

36

40

42

44

12

96

38

42

44

46

14

76

30

34

36

38

80

32

36

36/38

40

72

28

32

34

36

nôi mellbôség

Metrikus méret (cm)

Angolszász méret (hüvelyk)

Benelux / Német / Skandináv (DE)

Francia / Spanyol / Portugál (FR)  

Olasz méret (IT)

Angol méret (UK)

nôi derékbôség XS

120

47

60

62

64

124

48

62

64

66

28

128

50

64

66

68

84

33

44

46

48

88

34

46

48

50

16

92

36

48

50

52

18

96

38

50

52

54

20

100

40

52

54

56

22

104

41

108

42

54

56

58

24

Small Medium Large XXLXL 3XL 4XL

112

44

56

58

60

116

46

58

60

62

26

72

28

40

42

44

10

68

26

38

40

42

8

76

30

12

80

32

42

44

46

14

64

24

36

38

40

6

60

22

32/34

34/36

36/38

Metrikus méret (cm)

Angolszász méret (hüvelyk)

Small

42

16.5

43

17

44

17.5

47

18.5

46

18

48

19

Medium Large XL 3XLXXL 4XL

50

19.5

51

20

38

15

37

14.5

39

15.5

41

16

ffi nyakvastagság

Angol női méret

Európai méret

Angol férfi méret

3    4  5  6  7   8

34    36      38     40    42      44     46    48
35     37     39    41     43     45    47

2    3    4    5    6    7 8 9 10 11   12   13

lábbeli méretek
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