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Produktsortiment

Bassortiment

Varselkläder

Flamsäkert

Skyddsprodukter

Skor



238214

PRENAD VINTERJACKA SVART

FAS® bomull / Smuts-, olje- och vattenavvisande / 

Pälsfiberfodrad / Dragkedja upp i kragen under frontslå / 2 

bröstfickor med lock och knapp, den ena med knapp och hälla 

för kniv, den andra med verktygshällor / Innerficka med knapp 

/ Invändig telefonficka / 2 fodrade framfickor / Ärmficka / 

Reglerbar i ärmslut och nederkant / Förlängd rygg / Reflex på 

axlar, rygg och ärm / Dragkedja i foder för transfer och brodyr 

/ Godkänd enligt EN 342 / OEKO-TEX®-certifierad.

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL

Bassortiment

238284

PRENAD VINTERJACKA DAM SVART

Lady passform. Andas, vind- och vattentät. Sömmarna är 

tejpade. Med CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Huvan är 

avtagbar, fodret har justerbart resårsnöre. Stängning med 

blixtlås och invändigt vindfång. Innerficka med blixtlås. ID-

kortshållaren är avtagbar. Framfickor med blixtlås. 

Resårkanten i nederkanten är reglerbar. Blixtlås nederst på 

ryggen, invändigt, för användning vid tryck/broderi. Ärmar 

med CORDURA®-förstärkning. Ribbstickning vid handleden 

(dold i vindskyddet). Med tryck och reflexer.Oeko-Tex® 

Standard 100, EN 342 3/WP (2,258 clo), EN 343 3/1

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL
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238275

PRENAD VINTERJACKA SVART

Andas, vind- och vattentät. Sömmarna är tejpade. Med 

CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Huvan är avtagbar, 

fodret har justerbart resårsnöre. Stängning med blixtlås och 

invändigt vindfång. Innerficka med blixtlås. ID-kortshållaren är 

avtagbar. Bröstficka med blixtlås. Framfickor med blixtlås. 

Resårkanten i nederkanten är reglerbar. Ärmar med 

CORDURA®-förstärkning. Ribbstickning vid handleden (dold i 

vindskyddet). Blixtlås nederst på ryggen, invändigt, för 

användning vid tryck/broderi. Med tryck och reflexer. 

Oeko-Tex® Standard 100, EN 342 3/WP (2,258 clo), EN 343 

3/1

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL

Bassortiment

238221

PRENAD VINTERJACKA. AIRTECH SVART

Teknisk beskrivningAirtech® – vatten- och vindtät med 

andasfunktion / Quiltfodrad / Avtagbar och reglerbar fodrad 

huva / Fleecefodrad krage / Dragkedja ända upp i kragen 

under frontslå / Bröstficka med dragkedja / Kartficka med 

dragkedja, som nås även när plagget är stängt / Innerficka / 

Invändig telefonficka / Hälla för hörsnäcka / 2 fleecefodrade 

framfickor med dold dragkedja / Ärmficka med dragkedja / 

Förböjda ärmar / Reglerbart ärmslut / Invändig ribbmudd med 

tumgrepp i ärmslut / Ventilerande meshfoder i ärmhåla och vid 

ärmslut / Dragsko i nederkant / Förlängd rygg / 

Reflexpasspoal på ärm, i sidorna och bak / Dragkedja i foder 

för transfer eller brodyr / Tejpade sömmar / Vattenpelare 

10.000 mm / Andasfunktion Airtech®-material RET <12 / 

Godkänd enligt EN 342 och EN 343 klass 3/1, yttermaterialet 

godkänt enligt EN 343 klass 3/3 / OEKO-TEX®-certifierad.

Storlekar: 

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL – 5XL
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238230

PRENAD JACKA AIRTECH SVART

Airtech® – vatten- och vindtät med andasfunktion / Kraftigt 

slitstarkt material / Quiltfodrad / Förstärkningar på axlar, 

framsida och ärmar / Avtagbar och reglerbar fodrad huva / 

Fleecefodrad krage / Dragkedja upp i kragen under frontslå

med kardborrelås/ 2 bröstfickor med dragkedja / 2 framfickor 

med dragkedja / Kartficka med invändig telefonficka som nås 

även när plagget är stängt / Innerficka med kardborrelås / 

Förböjda ärmar / Reglerbart ärmslut med invändig elastisk 

mudd / Reglerbar dragsko i nederkant / Reflexdetaljer / 

Dragkedja i foder för transfer eller brodyr / Vattenpelare 

10.000 mm / Andasfunktion Airtech®-material RET <12 / 

Godkänd enligt EN 342 och EN 343 3/1, yttermaterialet 

godkänt enligt EN 343 klass 3/3 / OEKO-TEX®-certifierad.

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL

Bassortiment

238292

PRENAD SKALJACKA SVART

Stretchtyget är elastiskt åt alla håll, vilket ger en unik 

rörelsefrihet, där inget stramar eller irriterar.

Det multifunktionella stretchtyget kombinerar låg vikt med 

mycket hög slitstyrka, samtidigt som det är vattentät.

Andningsbar, vind- och vattentät med tejpade sömmar.

Löstagbar fodrad huva med justerbara elastiska snören.

Extra synlig för omgivningarna med hjälp av reflexeffekter. 

Fyrvägs-stretchtyg med låg vikt och hög slitstyrka. Andas, 

vind- och vattentät. Sömmarna är tejpade. Stängning med 

vattentätt blixtlås och invändigt vindfång. Huvan är avtagbar, 

fodret har justerbart resårsnöre. Bröstfickor med blixtlås. 

Ergonomiskt utformade ärmar ger god rörelsefrihet. 

Framfickor med blixtlås. Ryggen är förlängd. Resårkanten i 

nederkanten är reglerbar. Ribbstickning vid handleden (dold i 

vindskyddet). Reflexeffekter. Oeko-Tex® Standard 100

EN 343 3/3

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL
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238246

PRENAD SKALJACKA 1284 SVART

Vind- och vattentät skaljacka med tejpade sömmar. 

Andasfunktion, som är enligt lager på lager-principen. 

Meshfoder skapar luftbuffert och ventilation. Generöst med 

dubbla bröstfickor; två med ficklock och kardborrestängning 

och två med vattentäta blixtlås. Framfickor med ficklock och 

blixtlås. Tre stycken innerfickor, två med mesh och blixtlås, en 

med kardborrestängning. Reglerbar i ärm och nederkant. 

Huva med dragsko som är avtagbar med tryckknappar. 

Vattenpelare: 23000 mm. Andasfunktion: 3300 g/m² 24h.

Certifierad enligt EN 343 för regnplagg.

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL

Bassortiment

238254

PRENAD VINTERPARKAS 1336 SVART/GRÅ

Quiltfodrad smidig och lätt parkas i slitstark vind- och 

vattenavvisande 100% STAR polyamid. Inrullad quiltfodrad

huva. Insidan på kragen är fodrad med mjukt teddyfoder. 

Påsydda bröstfickor med ID-kortsfack. Innerfickor med blixtlås 

och telefonfack. Napoleonficka på bröstet. Stora framfickor. 

Handskficka bak. Reglerbar i midja, nederkant och ärmslut

med skön mudd. Förstärkningar i Cordura®. Reflexpasspoal 

på okets nederkant.

Storlekar:

S – M – L – XL – 2XL – 3XL
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238245
PRENAD PARKAS SVART

Andas, vind- och vattentät. Sömmarna är tejpade. Pälsfoder kan tas 
bort med blixtlås. Huvan är avtagbar, fodret har justerbart 
resårsnöre. Innerkrage av mjukt, slitstarkt material. Stängning med 
tvåvägsblixtlås, vindskydd och tryckknappar. Blixtlåsficka under 
vindskydd. Bröstfickor med lock och dolda tryckknappar. D-ring. 
Ergonomiskt utformade ärmar ger god rörelsefrihet. Dragspelsfickor 
med lock och extra fickor. Innerficka med kardborreband. 
Ribbstickning (dold i vindskyddet) och tryckknappar vid handleden. 
Resårkanten i nederkanten är reglerbar. Kontrastsömmar. 
Reflexeffekter.
Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL

Bassortiment

238260
PRENAD VINTERJACKA 1384 SVART

Varmfodrad quiltad, vind- och vattentät jacka med tejpade sömmar. 
Generöst med dubbla bröstfickor; två med ficklock och 
kardborrestängning och två med vattentäta blixtlås. Framfickor med 
ficklock och blixtlås. Tre stycken innerfickor, två med blixtlås och en 
med kardborrestängning. Reglerbar i ärm och nederkant. 
Reflexdetaljer på fickor och vid ryggslut. Quiltad huva med dragsko 
som är avtagbar med tryckknappar. Vattenpelare: 23000 mm. 
Andasfunktion: 3300 g/m2 24h. Certifierad enligt EN343 för 
regnplagg.
Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL
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238202
PRENAD JACKA SVART

Hantverkarjacka av slitstark FAS® bomull med dold dragkedja. 
Bekväm modell med många praktiska fickor. FAS® bomull / 
Dragkedja upp i kragen under frontslå / 2 bröstfickor med lock och 
knapp, den ena med knapp och hälla för kniv, den andra med 
verktygshällor / Dold id-kortsficka / Innerficka med knapp / Invändig 
telefonficka / 2 framfickor / Framficka med dragkedja och utgång 
för hörsnäcka / Ärmficka / Ventilation i rygg / Reglerbar i nederkant 
och ärmslut / OEKO-TEX® certifierad.
Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL

Bassortiment

238209
PRENAD VÄST SVART

Hantverkarväst i slitstark FAS® bomull med många fickor och 
funktioner. FAS® bomull / Dragkedja fram / 2 löst hängande 
bröstfickor som kan knäppas fast – den ena med lock och dold id-
kortsficka, den andra med tryckknapp, pennficka och telefonficka 
med lock / Knapp och hälla för kniv / 2 framfickor / 2 CORDURA®-
förstärkta löst hängande, undanstoppningsbara spikfickor fram –
den ena med extra ficka, den andra med 3 extra fickor och 
verktygshällor / 2 löst hängande bakfickor, vardera med extra 
verktygsficka / Förlängd rygg / 2 hammarhankar, varav en justerbar 
/ Hällor för bälte / OEKO-TEX® certifierad.
Storlekar:

S – M – L – XL – 2XL
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238150

PRENAD STRETCHBYXA SVART

Har en vattenavvisande yta. Fyrvägs-stretchtyg med låg vikt 

och hög slitstyrka. Tyget känns nästan inte av mot huden 

eftersom fickorna har integrerats i designen. 

Tvånålsstickningar på benen och i grenen. Låg midja. 

Bältesstroppar. Byxbenen är ergonomiskt formade. Fickor på 

framstycket. Bakfickor. Verktygsstropp på båda sidor av 

linningen. Hängfickor i CORDURA®. Benficka med 

telefonficka med magnetstängning och inbyggd ID-korthållare. 

ID-kortshållaren är avtagbar. Tumstocksficka i CORDURA® 

med extra fickor. Hållbara ventilerade knäfickor av 

CORDURA® (500 D). 

Storlekar: 

C42 – C44 – C46 – C48 – C50 – C52 – C54 – C56 – C58 –

C60 – C62 – C64 – C66 – C68 

Korta: C46 – C48 – C50 – C52 – C54 – C56 

Långa: C46 – C48 – C50 – C52 – C54 – C56 – C58 – C60 –

C62

Bassortiment

238170

PRENAD SERVICEBYXA SVART

Särskilt lämpliga i varma områden som ett resultat av låg vikt 

och ett högt innehåll av bomull.

Den låga skärningen med formskuren linning ser till att 

byxorna följer och stöder alla kroppens rörelser.

Ergonomiskt formade byxben är tillverkade efter kroppens 

naturliga rörelser.

Tumstocksficka i CORDURA® med extra fickor.

Extra synlig för omgivningarna med hjälp av reflexeffekter.

Tyget tål industritvätt. Enfärgade. Lätt kvalitet. 

Tvånålsstickningar på benen och i grenen. Låg midja och 

formskuren linning. Byxbenen är ergonomiskt formade. 

Bältesstroppar. Gylf med blixtlås. Fickor på framstycket. 

Bakfickor. Benficka med telefonficka och lock med dold 

tryckknapp och inbyggd ID-korthållare. ID-kortshållaren är 

avtagbar. Tumstocksfickan är CORDURA®-förstärkt. Med 

tryck och reflexer.

Storlekar: 

C42 – C44 – C46 – C48 – C50 – C52 – C54 – C56 – C58 –

C60 – C62 – C64 – C66 – C68 

Långa: : C46 – C48 – C50 – C52 – C54 – C56 – C58 – C60 –

C62 9



238121

PRENAD HANTVERKARBYXA SVART

Tvånålsstickningar och trenålsstickningar på benen och i 

grenen. Låg midja och formskuren linning. Byxbenen är 

ergonomiskt formade. Bältesstroppar. D-ring. Gylf med 

blixtlås. Verktygsstropp i linningen. Hängfickor med 

förstärkningar, extra fickor och verktygsstroppar. Öppning till 

hängfickor. Fickor på framstycket. Bakfickor med 

förstärkningar, lock och kardborreband. Hammarstroppen är 

justerbar. Benficka med telefonficka och lock med 

kardborreband. Tumstocksfickan är CORDURA®-förstärkt och 

har en liten ficka utanpå. Pennficka. Knapp för fastsättning av 

kniv. Justerbara knäfickor i mycket slitstark CORDURA® 

(1000 D) med ficklock och öppning ovanifrån med lucka. 

Kontrastsömmar. Reflexeffekter. Oeko-Tex® Standard 100.

Storlekar:

C42 – C44 – C46 – C48 – C50 – C52 – C54 – C56 – C58 –

C60 – C62 – C64 – C66 – C68 

Korta: C46 – C48 – C50 – C52 – C54 – C56

Långa: C46 – C48 – C50 – C52 – C54 – C56 – C58 – C60 –

C62

Bassortiment

238095

PRENAD STRETCHBYXA HANTV. SVART

Partier med 4-vägs stretch fram, bak och på benen / 2 löst 

hängande CORDURA®-förstärkta spikfickor – den ena med 3 

mindre fickor och verktygshällor, den andra med extra ficka 

och verktygshällor / 2 rymliga framfickor / 2 sidfickor, den ena 

med dragkedja / 2 CORDURA®-förstärkta bakfickor med lös 

botten, varav den ena med lock / D-ring / Hammarhank / 

Dubbel förstärkt grensöm / Rymlig benficka med tryckknapp, 

vattentät ficka med dragkedja, telefonficka och ID-kortsficka / 

Tumstocksficka – bekvämt placerad över sidsömmen och lös i 

botten – med verktygsficka, pennficka samt knapp och hälla 

för kniv / Förböjda knän / Knäfickor i CORDURA® med 

öppning utifrån, uppifrån och reglerbar höjd av knäskydden / 

Reflexpasspoal bak / CORDURA®-förstärkning i benslut / 

Reglerbara benslut med tryckknappar / Hårt utsatta fickor är 

nitförstärkta / Kontrastsömmar / Godkänd enligt EN 14404 

tillsammans med knäskydd 124292 (9200 KP).

Storlekar:

C44 – C46 – C48 – C50 – C52 – C54 – C56 – C58 – C60 –

C62

Korta: D84 – D88 – D92 – D96 – D100 – D104 – D108

– D112 – D116 – D120

Långa:C146 – C148 – C150 –C152 – C154 – C156 10



238879

PRENAD PIRATBYXA HÄNGFICKOR SVART

Har en vattenavvisande yta. Fyrvägs-stretchtyg med låg vikt 

och hög slitstyrka. Tyget känns nästan inte av mot huden 

eftersom fickorna har integrerats i designen. 

Tvånålsstickningar på benen och i grenen. Låg midja. 

Bältesstroppar. Byxbenen är ergonomiskt formade. Gylf med 

blixtlås. Fickor på framstycket. Bakfickor. Verktygsstropp på 

båda sidor av linningen. Hängfickor i CORDURA. Benficka

med telefonficka med magnetstängning och inbyggd ID-

korthållare. ID-kortshållaren är avtagbar. Tumstocksficka i 

CORDURA med extra fickor. Hållbara ventilerade knäfickor av 

CORDURA (500 D). Med tryck och reflexer. Vi 

rekommenderar 00718-100, 50451-916 Får ej klorblekas: 

Ingen torktumling: Strykning vid låg temperatur, max. 110° C: 

Tål kemtvätt. Oeko-Tex Standard 100.

Storlekar:

C44 – C45 – C46 – C57 – C48 – C49 – C50 – C51 – C52 –

C54 – C56 – C58 – C60 – C62 – C64 – C66 

Bassortiment
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Bassortiment

12

238324

PRENAD T-SHIRT LÅNG ÄRM SVART

Långärmad T-shirt. Tillverkad i 100% bomull och med Lycra i 

halsribben för ökad slitstyrka.

Storlekar:

S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL – 5XL

238621

PRENAD STRETCHBYXA HANTV. DAM SVART

Partier med 4-vägs stretch fram, bak och på benen / 2 löst 

hängande CORDURA®-förstärkta spikfickor – den ena med 3 

mindre fickor och verktygshällor, den andra med extra ficka 

och verktygshällor / 2 rymliga framfickor / 2 sidfickor, den ena 

med dragkedja / 2 CORDURA®-förstärkta bakfickor med lös 

botten, varav den ena med lock / D-ring / Hammarhank / 

Dubbel förstärkt grensöm / Rymlig benficka med tryckknapp, 

vattentät ficka med dragkedja, telefonficka och ID-kortsficka / 

Tumstocksficka – bekvämt placerad över sidsömmen och lös i 

botten – med verktygsficka, pennficka samt knapp och hälla 

för kniv / Förböjda knän / Knäfickor i CORDURA® med 

öppning utifrån, uppifrån och reglerbar höjd av knäskydden / 

Reflexpasspoal bak / CORDURA®-förstärkning i benslut / 

Reglerbara benslut med tryckknappar / Hårt utsatta fickor är 

nitförstärkta / Kontrastsömmar / Godkänd enligt EN 14404 

tillsammans med knäskydd 124292 (9200 KP) / OEKO-TEX®-

certifierad.

Storlekar:

34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50



Bassortiment

13

238371

PRENAD SWEATSHIRT BONN SVART

En mjuk collegetröja med rak passform i bomull och polyester 

med borstad insida. Sköna muddar vid ärmslut och en löst 

stickad ribb i nederkant ger tröjan ett fint fall. Ett värmande 

plagg som kan användas året runt för många olika ändamål.

80% bomull/ 20% polyester, 290 gsm. Kan tvättas upptill 60 

grader.

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL – 5XL

238389

PRENAD SWEATSHIRT KALMAR DAM SVART

En mjuk collegetröja med figurnära passform i bomull och 

polyester med borstad insida. Sköna muddar vid ärmslut, 

sprund på sidorna nedtill samt raglanärm för en casual look. 

Ett värmande plagg som kan användas året runt för många 

olika ändamål. Tröjans breda användningsområde ger 

möjligheter till ett dressat uttryck likaväl som ett casual

arbetsplagg inom många branscher.

80% bomull/ 20% polyester, 290 gsm. Kan tvättas upptill 60 

grader.

Storlekar:

2XS – XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL



238340

PRENAD CITY CARDIGAN HERR SVART 

Sweatshirt för dig som inte vill ha hood men fortfarande är ute 

efter samma höga krage. Lite mer citylook som också har 

fickorna dolda i sidan. Har du provat den vill du gärna behålla 

den på.

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL

Bassortiment

238348

PRENAD CITY CARDIGAN DAM SVART 

Sweatshirt för dig som inte vill ha hood men fortfarande är ute 

efter samma höga krage. Lite mer citylook som också har 

fickorna dolda i sidan. Har du provat den vill du gärna behålla 

den på.

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL

14



Bassortiment
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238332

PRENAD SWEATSHIRT ROYALBLÅ

Sweatshirt i 270 g/m2. 50% bomull, 50% polyester. Rundad 

hals. Elastisk mudd i ärmarna och nertill. Dubbelstickad.

Storlekar:

S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL – 5XL



Bassortiment
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1238407

PRENAD T-SHIRT LUND DAM SVART

En rundhalsad t-shirt i en robust kvalitet med hög gramvikt. 

Figurnära passform som är något längre än den klassiska t-

shirten för ökad komfort och rörelsefrihet. Tillverkad i 

singeljersey med kammat garn som passar de flesta 

arbetsområden. T-shirt i 100% bomull. 170 g/m2. Kan tvättas 

upptill 60 grader.

Storlekar:

2XS– XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL

238380

PRENAD T-SHIRT HAGEN SVART

En rundhalsad t-shirt i en robust kvalitet med hög gramvikt. 

Passformen är perfekt både som en unisexmodell eller för den 

som söker en rak passform. Tillverkad i singeljersey med 

kammat garn som passar de flesta arbetsområden.

T-shirt i 100% bomull. 170 g/m2. Kan tvättas upptill 60 grader.

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL – 5XL
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238398

PRENAD PIKÉ KUOPIO DAM SVART

En klassisk välarbetad piké med en uppdaterad design i form 

av en nättare och något kortare ärmlängd och fyra knappar 

framtill. Sprund på sidorna nedtill samt längre bakstycke som 

erbjuder en större rörelsefrihet. Denna piké är ett utmärkt 

premiumval för den som vill ge ett avslappnat men dressat 

intryck på arbetsplatsen. Piké i 100% bomull, 220 gsm. Kan 

tvättas upptill 60 grader.

Storlekar:

2XS– XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL

Bassortiment

238362

PRENAD PIKÉ ALMERE SVART

En klassisk välarbetad piké med en rak passform och tre 

knappar framtill. Sprund på sidorna nedtill för ökad 

rörelsefrihet. Denna piké är ett utmärkt premiumval för den 

som vill ge ett avslappnat men dressat intryck på 

arbetsplatsen. Piké i 100% bomull, 220 gsm. Kan tvättas 

upptill 60 grader. 

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL – 5XL



238323

PRENAD T-SHIRT DAM KOBOLT

Lady passform.. Rund hals. Ribbstickning i halsen. Nackband. 

90% BOMULL. 10% VISKOS. 220 g/m²

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL

Bassortiment
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238298

PRENAD T-SHIRT KOBOLT

Modern passform. Rund hals. Ribbstickning i halsen. 

Nackband. 100% BOMULL. 175 g/m²

Storlekar:

S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL



238316

PRENAD T-SHIRT DAM SVART

Lady passform.. Rund hals. Ribbstickning i halsen. Nackband. 

90% BOMULL. 10% VISKOS. 220 g/m²

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL

Bassortiment
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238309

PRENAD T-SHIRT SVART

Modern passform. Rund hals. Ribbstickning i halsen. 

Nackband. 100% BOMULL. 175 g/m²

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL



Bassortiment

229751

FUNKTIONSUNDERSTÄLLSTRÖJA

De effektiva 

fukttransporterandeegenskaperna håller 

kroppen torr, vilket minskar risken för att 

frysa,.

Torkar snabbt – viktigt för att undvika att 

kroppen kyls ned.

Passformen är lämplig för både män och 

kvinnor tack vare elasticiteten.

Elastiskt material som anpassar sig efter 

kroppens form.

Sömlöst plagg utan störande sömmar 

eller insydda tvättanvisningar. Låg vikt. 

Fukttransporterande och isolerande. 

Modern passform. Torkar snabbt. Rund 

hals. Lämpligt för både kvinnor och män. 

Hög komfort utan sidosömmar (stl S-XL). 

Tvättråd invävda - innehåller inga 

irriterande etiketter.

Storlekar:

S/M – L/XL – 2XL/3XL

229747

FUNKTIONSUNDERBYXA

Sömlöst plagg utan störande sömmar 

eller insydda tvättanvisningar.

De effektiva 

fukttransporterandeegenskaperna håller 

kroppen torr, vilket minskar risken för att 

frysa. Torkar snabbt – viktigt för att 

undvika att kroppen kyls ned.

Passformen är lämplig för både män 

och kvinnor tack vare elasticiteten. Låg 

vikt. Fukttransporterande COOLMAX® 

ALL SEASON med Duoregulation™ gör 

att produkten blir både isolerande vid 

kyla och svalkande vid värme. Flexibelt 

tyg som anpassar sig efter kroppens 

form. Torkar snabbt. Lämpligt för både 

kvinnor och män. Hög komfort utan 

sidosömmar (stl S-XL). Tvättråd invävda 

- innehåller inga irriterande etiketter.

Storlekar:

S – M – L – XL – 2XL – 3XL

230083

LÅNGKALSÅNG ULL

Långkalsong i kvalitén Wool Original 

2.0. Detta är Termos varmaste 

underställ "med detta på fryser du inte". 

Ett kanlastickat underställ med 

tvålagersfunktion. Närmast kroppen, 

polypropylen som transporterar bort fukt 

från kroppen och håller dig torr. Yttre 

lagret består av merinoull av finaste 

kvalitet. Ullfibern är naturligt 

odörhämmande och har mycket bra 

värmeisolerande förmåga.

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL

230076

POLOTRÖJA ULL

Polotröja med dragkedja i 

kvalitén Wool Original 2.0. Detta 

är Termos varmaste underställ 

"med detta på fryser du inte". Ett 

kanlastickat underställ med 

tvålagersfunktion. Närmast 

kroppen, polypropylen som 

transporterar bort fukt från 

kroppen och håller dig torr. Yttre 

lagret består av merinoull av 

finaste kvalitet. Ullfibern är 

naturligt odörhämmande och har 

mycket bra värmeisolerande 

förmåga.

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL
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Bassortiment

240959

PRENAD KEPS SVART

Populär tunn och skön keps i lättvikt polyestertwill. 

Strukturerad med 6 paneler och förböjd skärm. 

Tygrem med kardborrspänne (justerbar)

Storlekar:

230057

PRENAD BEANIE LOW SVART

Mössa i bomull och elastan med vävd logo-tab. Låg 

modell med ton-i-ton sömmar. Höjd 22,5 cm. 

Avstånd mellan mössans nederkant och främre 

toppsöm är ca 10 cm.

Storlekar:

One-size

240960

PRENAD TRUCKERKEPS SVART

Flat peak keps i kraftig borstad premiumbomull. 

Strukturerad modern passform med Snap back 

spänne.

Storlekar:
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Bassortiment

229166

BÄLTE SVART ONESIZE

Spänne i antikmässing resp. 

antiksilver / Längd 120 cm / 

Bredd 40 mm.

229167

LÄDERBÄLTE SVART 

ONESIZE

Läderbälte med nickelfritt 

metallspänne. Tillverkat i 

Sverige. Spänne i 

antikmässing resp. 

antiksilver / Nickelfritt / 

Längd 122 cm / Bredd 40 

mm.

229897

BÄLTE STRETCH SVART 

ONESIZE

Kraftig stretchrem / Spänne 

i antiksilver med inbyggd 

flask-öppnare / Längd 120 

cm / Bredd 40 mm

229894

HÄNGSLEN SVART ONESIZE

Elastiska hängslen med extra kraftiga 

clips och längdjustering i antikmässing. 

Elastiska / Kraftiga clips och justeringar i 

antikmässing / Nickelfria / Bredd 50 mm / 

Reglerbar längd 83 cm / Resår bak 27 cm.
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Bassortiment

229282
ULLSOCKA 2-PACK SVART

Frottéstickad häl, sula och tå för bättre komfort, isolering 
och hållfasthet / Ribbstickat skaft och komfortresår / 
Storlek instickad på skaftets insida / Säljs i 2-pack / 
OEKO-TEX® certifierad.
Storlekar:

36/39 – 40/43 – 44/47 

229288
SOCKA 2-PACK SVART

Frottéstickad häl och sula för bättre komfort, isolering 
och hållfasthet / Ribbstickat skaft och komfortresår / 
Storlek instickad på skaftets insida / Säljs i 2-pack / 
OEKO-TEX® certifierad.
Storlekar:

36/39 – 40/43 – 44/47

229285
SOCKA COOLMAX® SVART

Coolmax®, andasfunktion och snabbtorkande / 
Ribbstickad förstärkt sula för bättre komfort, isolering 
och hållfasthet / Elastan över mellersta delen av foten 
samt specialstickning vid vristen för optimal passform / 
Nätstickning på ovandel för bättre ventilation / Storlek 
instickad på skaftets insida / Säljs även i 5-pack / OEKO-
TEX®-certifierad.
Storlekar:

36/39 – 40/43 – 44/47
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238501

PRENAD JACKA VARSEL KL 3 GUL/MARIN

Polydex – smuts-, olje- och vattenavvisande / Quiltfodrad / 

Avtagbar och reglerbar fodrad huva / Fleecefodrad krage / 

Dragkedja ända upp i kragen under frontslå / Bröstficka med 

lock, invändig D-ring, id-kortshållare och vertikal ficka med 

dragkedja / Bröstficka med dragkedja / Kartficka med 

dragkedja och invändig telefonficka, som nås även när 

plagget är stängt / 2 fleecefodrade framfickor med dragkedja / 

2 innerfickor med dragkedja / Reglerbart ärmslut / Invändig 

ribbmudd i ärmslut / Dragsko i nederkant / Förlängd rygg / 

Dragkedja i foder för transfer och brodyr / Godkänd enligt EN 

ISO 20471 klass 3 och EN 342 / Testad för industritvätt enligt 

ISO 15797 / OEKO-TEX®-certifierad.

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL

238630

PRENAD JACKA VARSEL KL 3 DAM GUL/MARIN

Polydex – smuts-, olje- och vattenavvisande / Quiltfodrad / 

Avtagbar och reglerbar fodrad huva / Fleecefodrad krage / 

Dragkedja ända upp i kragen under frontslå / Bröstficka med 

lock, invändig D-ring, id-kortshållare och vertikal ficka med 

dragkedja / Bröstficka med dragkedja / Kartficka med 

dragkedja och invändig telefonficka, som nås även när 

plagget är stängt / 2 fleecefodrade framfickor med dragkedja / 

2 innerfickor med dragkedja / Reglerbart ärmslut / Invändig 

ribbmudd i ärmslut / Dragsko i nederkant / Förlängd rygg / 

Dragkedja i foder för transfer och brodyr / Godkänd enligt EN 

ISO 20471 klass 2 för XS-S och klass 3 för M-3XL samt EN 

342 / Testad för industritvätt enligt ISO 15797 / OEKO-TEX®-

certifierad / Färg 396 tillverkas efter beställning.

Storlekar:

S – M – L – XL – 2XL – 3XL

Varselkläder
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238525

PRENAD SKALJACKA KL 3 GUL/MARIN

Vind- och vattentät skaljacka med tejpade sömmar. 

Andasfunktion, som är enligt lager på lager-principen. 

Meshfoder skapar luftbuffert och ventilation. Generöst med 

dubbla bröstfickor; två med ficklock och kardborrestängning 

och två med vattentäta blixtlås. Framfickor med ficklock och 

blixtlås.Tre stycken innerfickor, två med mesh och blixtlås, en 

med kardborrestängning. Reglerbar i ärm och nederkant. 

Huva med dragsko som är avtagbar med tryckknappar. 

Vattenpelare: 23000 mm. Andasfunktion: 3300 g/m² 24h.

Certifierad enligt EN 343 för regnplagg.

Certifierad i varselklass 3 enligt EN ISO 20471.

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL

Varselkläder
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238524

PRENAD PARKAS HI-VIS GUL/MARIN KL3

Fluorescerande med lodräta och sneda tvärgående reflexer. 

Hög andningsbarhet samt vind- och vattentät. Med 

CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Tvåfärgat. Sömmarna 

är tejpade. Huvan är avtagbar, fodret har justerbart 

resårsnöre. Stängning med vattentätt blixtlås och invändigt 

vindfång. Innerfickor - två med blixtlås och en öppen nätficka. 

ID-kortshållaren är avtagbar. Bröstficka med vattentätt blixtlås. 

Framfickor med vattentäta blixtlås. Hög krage. Ribbstickning i 

nedre kanten på framsidan av jackan. Extra tyg nederst på 

ryggen kan vikas ned med knappar och ge extra längd baktill 

och därmed extra skydd mot väder och vind. Resår vid 

handleden. Blixtlås nederst på ryggen, invändigt, för 

användning vid tryck/broderi. Med tryckeffekter. Oeko-Tex® 

Standard 100

EN ISO 20471 - kl. 3

EN 342 3/WP (2,258 clo)

EN 343 4-1-X :2019

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL – 5XL

238509

PRENAD VINTERPARKAS VARSEL GUL/MARIN

GORE-TEX-material – vatten- och vindtät med andasfunktion / 

Löstagbart quiltat foder – kan även användas som skaljacka / 

ePTFE-membran och eTPFE-tejpade sömmar / Avtagbar och 

reglerbar huva / Fleecefodrad krage / Dragkedja ända upp i 

kragen under frontslå / Bröstficka med vattenavvisande 

dragkedja och invändig D-ring / Telefonficka med dragkedja 

och kartficka som kan nås även när plagget är stängt / 2 

framfickor med lock / 2 fleecefodrade värmefickor / Dragsko i 

midjan / Reglerbart ärmslut / Invändig mudd med tumgrepp i 

ärmslut / 2 innerfickor i skaljackan och innerficka och 

telefonficka i fodret / Dragkedja i foder för brodyr och dekal / 

Vattenpelare > 10 000 mm / Andasfunktion RET < 6 / 

Godkänd enligt EN ISO 20471 klass 3, EN 343 3/3 och EN 

342 / Färg 271 godkänd enligt RIS-3279-TOM för järnväg / 

Godkänd efter 25 tvättar / Testad för industritvätt enligt 

ISO 15797 / OEKO-TEX®-certifierad.

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL

Varselkläder
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238408

PRENAD BYXA HANTV. KL 1 SVART

FAS® bomull / 2 löst hängande CORDURA®-förstärkta 

undanstoppningsbara spikfickor – den ena med extra ficka, 

den andra med 3 mindre fickor och verktygshällor / 2 rymliga 

fram- och bakfickor / 2 hammarhankar / 2 D-ringar / Benficka

med telefonficka, verktygsficka och ID-kortsficka / 

Tumstocksficka i CORDURA® – bekvämt placerad över 

sidsömmen – med verktygsficka och pennficka samt 2 

knappar och hällor för kniv / Förböjda ben / Knäfickor i 

CORDURA®, öppning inifrån och reglerbar höjd av 

knäskydden / Godkänd enligt EN ISO 20471 klass 1 och EN 

14404 tillsammans med knäskydd 124292 (9200 KP) / OEKO-

TEX® certifierad.

Storlekar:

C44 – C46 – C48 – C50 – C52 – C54 – C56 – C58 – C60

Korta: D84 – D88 – D92 – D96 – D100 – D104 – D108

– D112 – D116 – D120

Långa:C146 – C148 – C150 –C152 – C154 – C156

238441

PRENAD HANTVERK.BYXA KL 2 GUL/MARIN

Partier med 4-vägs stretch i midja, sidor, ok bak och gren / 2 

CORDURA®-förstärkta löst hängande spikfickor, den ena 

med 3 mindre fickor och verktygshälla och den andra med en 

extra ficka / 2 sidfickor / D-ring / 2 bakfickor med dragkedja / 

Dubbel förstärkt grensöm / Hammarhank / Tumstocksficka 

med verktygsficka, pennficka samt knapp och hälla för kniv / 

Benficka med dragkedja, telefonficka, ID-kortsficka och extra 

ficka / CORDURA®-förstärkta knäfickor med öppning inifrån / 

Knäskydden i knäfickorna kan höjdjusteras / Godkänd enligt 

EN ISO 20471 klass 1 för C34-C36 och klass 2 för C38-C50 

och EN 14404 tillsammans med knäskydden 124292 (9200 

KP) / Godkänd efter 25 tvättar / OEKO-TEX®-certifierad / Färg 

396 tillverkas efter beställning.

Storlekar:

C44 – C46 – C48 – C50 – C52 – C54 – C56 – C58 – C60 –

C62 – C64 – C66

Korta: D84 – D88 – D92 – D96 – D100 – D104 – D108

– D112 – D116 – D120

Långa:C146 – C148 – C150 –C152 – C154 – C156

Varselkläder
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238469

PRENAD HANTVERKARBYXA DAM GUL/MARIN KL2

Partier med 4-vägs stretch i midja, sidor, ok bak och gren / 2 

CORDURA®-förstärkta löst hängande spikfickor, den ena 

med 3 mindre fickor och verktygshälla och den andra med en 

extra ficka / 2 sidfickor / D-ring / 2 bakfickor med dragkedja / 

Dubbel förstärkt grensöm / Hammarhank / Tumstocksficka 

med verktygsficka, pennficka samt knapp och hälla för kniv / 

Benficka med dragkedja, telefonficka, ID-kortsficka och extra 

ficka / CORDURA®-förstärkta knäfickor med öppning inifrån / 

Knäskydden i knäfickorna kan höjdjusteras / CORDURA®-

förstärkning i benslut / Godkänd enligt EN ISO 20471 klass 2 

och EN 14404 tillsammans med knäskydden 124292 (9200 

KP) / Godkänd efter 25 tvättar / OEKO-TEX®-certifierad / Färg 

396 i storlek C146-C156 och D84-D120 tillverkas efter 

beställning.

Storlekar: 

34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50

Varselkläder
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238478

PRENAD JACKA VARSEL KL 3 GUL

Mjukt 4-vägs stretchmaterial / Andasfunktion / Dragkedja ända 

upp i kragen med dragkedjeskydd / Telefonficka med 

dragkedja och öppning och hälla för öronsnäcka / 2 framfickor 

/ Elastisk bandkantning i ärmslut och nederkant / Tumgrepp / 

Förlängt bakstycke / Godkänd enligt EN ISO 20471 klass 3 / 

OEKO-TEX®-certifierad.

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL

238613

PRENAD VARSELVÄST KL 2 GUL

Väst med kardborröppning och 5 cm breda reflexband runt 

kropp och över axel. EN ISO20471: 2013 Klass 2

Storlekar:

S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL – 5XL

Varselkläder
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238593

PRENAD VARSELVÄST KL 2 DRAGKEDJA GUL

En enkel varselväst som stängs med dragkedja och har 

många storlekar. Mycket omtyckt på arbetsplatser där det 

krävs en godkänd klassad väst. Västen är certifierad enligt 

normen EN ISO 20471 klass 2.

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL

238575

PRENAD VERKTYGSVÄST HI-VIS KL 2 GUL

Teflon®-behandlingen gör produkten smutsavvisande och 

säkerställer därmed en hög synlighet.

Extra synlighet med både lodrätta och vattentäta reflexer.

Stängning med reflekterande spännen över blixtlås, så att 

stängningen inte förstörs av smuts.

Magneter stänger automatiskt bröstfickorna efter användning.

Fyra förstärkta hängfickor. Fluorescerande och med lod- och 

vågräta reflexer. Teflon® gör produkten smutsavvisande. 

Axlar med infogningar. Stängning fram med reflekterande 

spännen. Bröstfickor - en öppen och en med lock och 

magnetsstängning. Sömfickor. Bälte med klickspänne i 

nederkanten. Hängfickor. Hängfickor bak kan knäppas. 

Innerficka i nätmaterial. Hammar- och verktygsstropp. 

Knappar i sidan. Produkter med magneter får INTE användas 

av personer med pacemaker/ICD eller liknande, på grund av 

magnetisk reaktion i de områden där magneter är placerade. 

Oeko-Tex® Standard 100

EN ISO 20471 - kl. 2

EN ISO 20471 - kl. 1 (S)

Storlekar:

S/M – L/XL – 2XL/3XL

Varselkläder
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238548

PRENAD SWEATSHIRT HI-VIS GUL/MARIN

Fluorescerande med sneda tvärgående reflexer. Tvåfärgat. 

Modern passform. Behaglig bomullsinsida och slitstark 

polyester med stretch på utsidan. Kvadratiskt 

jacquardmönster. Reflexen är elastisk. Rund hals. 

Ribbstickning i halsen. Kragbesättning. Nackband. Resår vid 

handleden och i nederkanten. Oeko-Tex® Standard 100

EN ISO 20471 - kl. 3

EN ISO 20471 - kl. 2 (S-XS)

EN 13758-2 UPF 40+

Storlekar:

S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL – 5XL

Varselkläder
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238555

PRENAD FLEECETRÖJA GUL/MARIN

Fluorescerande med sneda tvärgående reflexer. Modern, mer 

kroppsnära passform med riktigt bra rörelsefrihet. Hög krage. 

Tvåfärgat. Stängning med blixtlås och invändigt vindfång. 

Bröstficka med blixtlås. Framfickor med blixtlås. Innerfickor. 

Resår vid handleden och i nederkanten. ID-kortshållaren är 

avtagbar. Oeko-Tex® Standard 100

EN ISO 20471 - kl. 2

Storlekar:

S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL – 5XL

238565

PRENAD FLEECE DAM GUL/MARIN 

Lady passform. Fluorescerande med sneda tvärgående 

reflexer. Modern, mer kroppsnära passform med riktigt bra 

rörelsefrihet. Hög krage. Tvåfärgat. Stängning med blixtlås 

och invändigt vindfång. Framfickor med blixtlås. Innerfickor. 

Resår vid handleden och i nederkanten. ID-kortshållaren är 

avtagbar. Oeko-Tex® Standard 100

EN ISO 20471 - kl. 2

EN ISO 20471 - kl. 1 (XS)

Storlekar:

S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL – 5XL

Varselkläder
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238582

PRENAD T-SHIRT HI-VIS GUL/MARIN

Fluorescerande med sneda tvärgående reflexer. Tvåfärgat. 

Modern passform. Behaglig bomullsinsida och slitstark 

polyester med stretch på utsidan. Kvadratiskt 

jacquardmönster. Reflexen är elastisk. Rund hals. 

Ribbstickning i halsen. Nackband.

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL – 5XL

238592

PRENAD T-SHIRT DAM HI-VIS GUL/MARIN

Lady passform. Fluorescerande med sneda tvärgående 

reflexer. Tvåfärgat. Modern passform. Behaglig bomullsinsida 

och slitstark polyester med stretch på utsidan. Kvadratiskt 

jacquardmönster. Reflexen är elastisk. Rund hals. 

Ribbstickning i halsen. Nackband. Klass 2.

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL – 5XL

Varselkläder
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238599

PRENAD T-SHIRT VARSEL KL 2 GUL

Varsel T-shirt med rund hals. Reflex med stretch. Kort ärm. 

EN ISO 20471 klass 2 XS-S och klass 3 M-3XL.

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL

238606

PRENAD T-SHIRT COOLDRY KL2 GUL

Fluorescerande T-shirt i Synlighetsklass 2 efter, EN 

ISO20471. Mycket lätt & behagligt material med goda 

fukttransporterande egenskaper. Tunna och elastiska 

LOXY®-reflektorer.

Storlekar:

S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL

Varselkläder
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238494

PRENAD REGNJACKA KL 3 GUL/MARIN

Varsel-regnjacka i mjukt och smidigt stretchmaterial, som ger 

stor rörelsefrihet. Med ventilerande ok, dragkedja och 

avtagbar huva. Stretchmaterial / Avtagbar, reglerbar huva / 

Tvåvägs dragkedja under tryckknappslå / Ventilation i ok fram 

och bak / Dold D-ring för id-kortshållare / 2 dolda framfickor, 

den ena med invändig telefonficka / Reglerbart ärmslut / 

Godkänd enligt EN ISO 20471 klass 2 för 2XS och klass 3 för 

XS-3XL samt EN 343 klass 3/1.

Storlekar:

2XS – XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL

238486

PRENAD REGNROCK KL 3 GUL/MARIN

Varsel-regnrock i mjukt och smidigt stretchmaterial, som ger 

stor rörelsefrihet. Med ventilerande ok, dragkedja och 

avtagbar huva. Stretchmaterial / Avtagbar, reglerbar huva / 

Tvåvägs dragkedja under tryckknappslå / Ventilation i ok fram 

och bak / Dold D-ring för id-kortshållare / 2 dolda framfickor, 

den ena med invändig telefonficka / Reglerbart ärmslut / 

Godkänd enligt EN ISO 20471 klass 2 för 2XS och klass 3 för 

XS-3XL samt EN 343 klass 3/2.

Storlekar:

2XS – XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL

Varselkläder
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238433

PRENAD REGNBYXA KL 2 GUL/MARIN

Stretchmaterial / Avtagbara hängslen / Resår i midjan bak / 

Öppning för löst hängande spikfickor / Knäppning fram för 

lättare påtagning / Tumstocksficka / Reglerbart benslut / 

Godkänd enligt EN ISO 20471 klass 2 och EN 343 klass 3/1.

Storlekar:

2XS – XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL

Varselkläder
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239531

PRENAD JACKA FLAM KL 3 GUL/MARIN

Multinorm / Inherent flamskydd / Smuts-, olje- och 

vattenavvisande / Dragkedja upp i kragen, under frontslå med 

dolda tryckknappar / Rymlig bröstficka med invändig D-ring, 

pennhälla och dolda tryckknappar / "Napoleon"-ficka med 

dragkedja / Dolda knappar och hällor för kniv / Hälla för 

hörsnäcka / Innerficka med knapp / Invändig telefonficka med 

kardborrelås och hälla för hörsnäcka / 2 framfickor med dolda 

tryckknappar / Reglerbart ärmslut med tryckknapp / Dragsko i 

nederkant / Förlängd rygg / Reflexerna är påsydda med 2-

nålssöm / Godkänd enligt EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-

1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2% (se ljusbågetabell för 

certifierade plaggkombinationer av EN 61482-1-2 klass 2 och 

EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 

11611 A1 klass 1 (se flam- och svetstabell för certifierade 

plaggkombinationer, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6] och EN 

ISO 20471 klass 2 för XS och klass 3 för S-3XL / Godkänd 

efter 50 tvättar / Testad för industritvätt enligt ISO 15797 / 

OEKO-TEX®-certifierad.

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL

Flamsäkert

239478

PRENAD JACKA FLAM KL 3 DAM GUL/MARIN

Multinorm / Inherent flamskydd / Smuts-, olje- och 

vattenavvisande / Dragkedja upp i kragen, under frontslå med 

dolda tryckknappar / Rymlig bröstficka med invändig D-ring, 

pennhälla och dolda tryckknappar / "Napoleon"-ficka med 

dragkedja / Dolda knappar och hällor för kniv / Hälla för 

hörsnäcka / Innerficka med knapp / Invändig telefonficka med 

kardborrelås och hälla för hörsnäcka / 2 framfickor med dolda 

tryckknappar / Reglerbart ärmslut med tryckknapp / Dragsko i 

nederkant / Förlängd rygg / Reflexerna är påsydda med 2-

nålssöm / Godkänd enligt EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-

1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2% (se ljusbågetabell för 

certifierade plaggkombinationer av EN 61482-1-2 klass 2 och 

EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 

11611 A1 klass 1 (se flam- och svetstabell för certifierade 

plaggkombinationer, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6] och EN 

ISO 20471 klass 2 för XS och klass 3 för S-3XL / Godkänd 

efter 50 tvättar / Testad för industritvätt enligt ISO 15797 / 

OEKO-TEX®-certifierad.

Storlekar:

S – M – L – XL – 2XL – 3XL
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239541

PRENAD VÄST FLAM KL 3 GUL

Flamskyddad varselväst i material med antistatiska 

egenskaper. Ska bäras över andra flamskyddade plagg. Skall 

bäras över plagg som är certifierade enligt EN ISO 11612 / 

Dragkedja fram / Bröstficka med kardborreknäppning / 

Godkänd enligt EN ISO 14116 index 1 och EN 20471 klass 3, 

tyget är godkänt enligt EN 1149-3 / OEKO-TEX®-certifierad.

Storlekar:

2XS/XS – S/M – L/XL – 2XL/3XL

Flamsäkert
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239576

PRENAD BYXA FLAM DAM GUL/MARIN

Multinorm / Inherent flamskydd / Smuts-, olje- och vattenavvisande / 2 

löst hängande CORDURA®-förstärkta spikfickor som kan vikas in i 

framfickorna – den ena med 3 fickor och verktygshällor, den andra med 

extra ficka / 2 framfickor / 2 CORDURA®-förstärkta bakfickor, varav en 

med lock / D-ring vid linningen / Hammarhank / Benficka med lock och 

dold tryckknapp, telefonficka med lock och kardborrelås och D-ring / 

CORDURA®-förstärkt tumstocksficka med verktygsficka samt knapp 

och hälla för kniv / Förstärkning på lår / Förböjda ben / CORDURA®-

förstärkta knäfickor, öppning inifrån och reglerbar höjd av knäskydden / 

CORDURA®-förstärkta benslut / Reflexerna är påsydda med 2-

nålssöm / Godkänd enligt EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 

12,8 cal/cm² HAF: 84,2% (se ljusbågetabell för certifierade 

plaggkombinationer av EN 61482-1-2 klass 2 och EN 61482-1-1), 

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 20471 klass 2, 

EN 14404 tillsammans med knäskydden 124292 (9200 KP) och tyget är 

godkänt enligt EN 13034 / Godkänd efter 50 tvättar / Testad för 

industritvätt enligt ISO 15797 / OEKO-TEX®-certifierad.

Storlekar:

34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 

239495

PRENAD BYXA FLAM GUL/MARIN

Multinorm / Inherent flamskydd / Smuts-, olje- och vattenavvisande / 2 

löst hängande CORDURA®-förstärkta spikfickor som kan vikas in i 

framfickorna – den ena med 3 fickor och verktygshällor, den andra med 

extra ficka / 2 framfickor / 2 CORDURA®-förstärkta bakfickor, varav en 

med lock / D-ring vid linningen / Hammarhank / Benficka med lock och 

dold tryckknapp, telefonficka med lock och kardborrelås och D-ring / 

CORDURA®-förstärkt tumstocksficka med verktygsficka samt knapp 

och hälla för kniv / Förstärkning på lår / Förböjda ben / CORDURA®-

förstärkta knäfickor, öppning inifrån och reglerbar höjd av knäskydden / 

CORDURA®-förstärkta benslut / Reflexerna är påsydda med 2-

nålssöm / Godkänd enligt EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 

12,8 cal/cm² HAF: 84,2% (se ljusbågetabell för certifierade 

plaggkombinationer av EN 61482-1-2 klass 2 och EN 61482-1-1), EN 

ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 20471 klass 2, EN 14404 

tillsammans med knäskydd 124292 (9200 KP) och tyget är godkänt 

enligt EN 13034 / Godkänd efter 50 tvättar / Testad för industritvätt 

enligt ISO 15797 / OEKO-TEX®-certifierad.

Storlekar:

C44 – C46 – C48 – C50 – C52 – C54 – C56 – C58 – C60 –

C62

Korta: D84 – D88 – D92 – D96 – D100 – D104 – D108

– D112 – D116 

Långa:C146 – C148 – C150 –C152 – C154 – C156

Flamsäkert
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239460

PRENAD SKJORTA FLAM DAM MARIN

Multinorm / Inherent flamskydd / Metallfri / Frontslå med dolda 

tryckknappar / 2 bröstfickor med lock och dolda tryckknappar, 

en med pennhälla / Ärmslut med dolda tryckknappar / 

Förlängd rygg / Reflexerna påsydda med 2-nålssöm / 

Godkänd enligt EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 9,9 

cal/cm² HAF: 78,0% (se ljusbågetabell för certifierade 

plaggkombinationer enligt EN 61482-1-2 klass 2 och EN 

61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5 och 

EN ISO 13034 typ PB [6] / Testad för industritvätt enligt ISO 

15797 / OEKO-TEX®-certifierad.

Storlekar:

S – M – L – XL – 2XL – 3XL

239460

PRENAD SKJORTA FLAM MARIN

Multinorm / Inherent flamskydd / Metallfri / Smuts-, olje- och 

vattenavvisande / Dolda tryckknappar under frontslå / 2 

bröstfickor med lock och dolda tryckknappar, varav en med 

pennhällor / Reglerbart ärmslut med dolda tryckknappar / 

Förlängd rygg / Reflexerna är påsydda med 2-nålssöm / 

Godkänd enligt EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 9,9 

cal/cm² HAF: 78,0% (se ljusbågetabell för certifierade 

plaggkombinationer av EN 61482-1-2 klass 2 och EN 61482-

1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5 och EN 

13034 typ PB [6] / Testad för industritvätt enligt ISO 15797 / 

OEKO-TEX®-certifierad.

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL

Flamsäkert
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239549 

PRENAD FLAMSKYDDAD SVETSBYXA 2656

Flamskyddade byxor som är godkända för tung svetsning 

klass 2. Slitstarka och antistatiska svetsbyxor med bekväm 

bomullskänsla som har ett brett multinorm-skydd. Extra högt 

skydd mot smält metall och svetsloppor. Multinorm / 2 

framfickor / Dubbel förstärkt grensöm / Hammarhank / 2 

rymliga CORDURA®-förstärkta bakfickor med lock och dold 

tryckknapp / CORDURA®-förstärkt tumstocksficka med lock 

och tryckknapp, pennficka samt knapp och hälla för kniv / 

Benficka med lock och dold tryckknapp samt telefonficka med 

lock / Aramid-förstärkta knäfickor med öppning utifrån och 

kardborrelås / Knäskydden i knäfickorna kan höjdjusteras / 

Godkänd enligt EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 ATPV: 

19 cal/cm² ELIM: 13 cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 

F1, EN ISO 11611 A1, A2 klass 2, EN 1149-5, EN 13034 Typ 

PB (6) och EN 14404 tillsammans med knäskydd 124292 / 

Godkänd efter 50 tvättar / Testad för industritvätt enligt ISO 

15797 / OEKO-TEX®-certifierad.

Storlekar:

C44 – C46 – C48 – C50 – C52 – C54 – C56 – C58 – C60 –

C62 – C64 – C66 

Flamsäkert

239472

PRENAD T-SHIRT LÅNG ÄRM FLAM DAM MARIN

Inherent flamskydd / Reflexdekor på axlarna, påsydd med 2-

nålssöm / Ribbstickad halskant / Ribbmudd i ärmslut / 

Godkänd enligt EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 5,9 

cal/cm² HAF: 78,9% (se ljusbågetabell för certifierade 

plaggkombinationer av EN 61482-1-2 klass 2 och EN 61482-

1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 och EN 1149-5 / Testad för 

industritvätt enligt ISO 15797 / OEKO-TEX®-certifierad.

Storlekar:

S – M – L – XL – 2XL – 3XL
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239524

PRENAD T-SHIRT LÅNG ÄRM FLAM MARIN

Inherent flamskydd / Reflexdekor på axlarna, påsydd med 2-

nålssöm / Ribbstickad halskant / Ribbmudd i ärmslut / 

Godkänd enligt EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 5,9 

cal/cm² HAF: 78,9% (se ljusbågetabell för certifierade 

plaggkombinationer av EN 61482-1-2 klass 2 och EN 61482-

1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 och EN 1149-5 / Testad för 

industritvätt enligt ISO 15797 / OEKO-TEX®-certifierad.

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL

238533

PRENAD SWEATSHIRT KL 3 GUL/MARIN

Inherent flamskydd / Ribbmudd i hals, midja och ärmslut / 

Förstärkning på armbågar / 5 cm kil i sidorna för ökad 

rörelsefrihet / Reflexerna är påsydda med 2-nålssöm / 

Godkänd enligt EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 

18,9 cal/cm² HAF: 90,4% (se ljusbågetabell för certifierade 

plaggkombinationer av EN 61482-1-2 klass 2 och EN 61482-

1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 1149-5 och EN ISO 20471 

klass 2 i XS-S och klass 3 i M-3XL / Testad för industritvätt 

enligt ISO 15797 / OEKO-TEX®-certifierad.

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL

Flamsäkert
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239542

PRENAD T-SHIRT LÄ FLAM KL 3 GUL/MARIN

Långärmad varselcertifierad T-shirt i mjukt material med 

inherent (inbyggt) flamskydd. Godkänd för industritvätt. 

Inherent flamskydd / Ribbstickad halskant och ärmmudd / 

Godkänd enligt EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 5,9 

cal/cm² HAF: 78,9 % (se ljusbågetabell för certifierade 

plaggkombinationer av EN 61482-1-2 klass 2 och EN 61482-

1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 1149-5 och EN ISO 20471 

klass 2 för XS-S och klass 3 för M-3XL / Testad för 

industritvätt enligt ISO 15797 / OEKO-TEX®-certifierad.

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL

Flamsäkert

239466

PRENAD T-SHIRT FLAM LÄ KL3 DAM GUL/MARIN

Långärmad varselcertifierad T-shirt i mjukt material med 

inherent (inbyggt) flamskydd. Godkänd för industritvätt. 

Inherent flamskydd / Ribbstickad halskant och ärmmudd / 

Godkänd enligt EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 5,9 

cal/cm² HAF: 78,9 % (se ljusbågetabell för certifierade 

plaggkombinationer av EN 61482-1-2 klass 2 och EN 61482-

1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 1149-5 och EN ISO 20471 

klass 2 för XS-S och klass 3 för M-3XL / Testad för 

industritvätt enligt ISO 15797 / OEKO-TEX®-certifierad.

Storlekar:

S – M – L – XL – 2XL – 3XL
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239517

PRENAD T-SHIRT FLAM MARIN

Mjuk T-shirt med inherent (inbyggt) flamskydd. Reflexer och 

detaljer i varselfärg för ökad synbarhet. Godkänd för 

industritvätt. Inherent flamskydd / Reflexdekor på axlarna, 

påsydd med 2-nålssöm / Ribbstickad halskant / Bärs 

tillsammans med plagg som är godkända enligt EN ISO 

11612 / Godkänd enligt EN ISO 14116 index 3 och EN 1149-5 

/ Testad för industritvätt enligt ISO 15797 / OEKO-TEX®-

certifierad.

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL

Flamsäkert

239574

PRENAD T-SHIRT FLAM LÄ MARIN

Bra skydd med antistatiska och flamsäkra egenskaper.

Modern, mer kroppsnära passform med riktigt bra 

rörelsefrihet.

Lång livslängd på sömmarna, eftersom flamsäker tråd har 

använts.

Ribbstickning på hals.

Extra fodring över sömmen i nacken så att sömmen inte stör. 

Modern passform. Antistatisk och flamsäker. Sydd med 

flamsäker tråd. Rund hals. Ribbstickning i halsen. Nackband. 

Kontrastsömmar.

EN 1149-3:2004

EN 1149-5:2008

EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)

EN 61482-1-1 (ATPV - 6,4 cal/cm²)

EN 61482-1-2 class 1 (ATPV - 6,4 cal/cm²)

Storlekar:

S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL
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Flamsäkert

229402

BOXERSHORTS FLAM SVART

Mjuka och bekväma boxershorts 

med inherent (inbyggt) flamskydd. 

Bär under flamskyddade plagg för 

ökad säkerhet.

EN ISO 14116 Begränsad 

flamspridning. Certifierade 

skyddskläder

EN 1149 Elektrostatiska 

egenskaper. Certifierade 

skyddskläder

Storlekar:

S – M – L – XL – 2XL – 3XL

229408

BH  FLAM SVART

Mjuk och bekväm BH med inherent 

(inbyggt) flamskydd. Bär under 

flamskyddade plagg för ökad 

säkerhet. Kombinera med trosa 

122230.

EN ISO 14116 Begränsad 

flamspridning. Certifierade 

skyddskläder

EN 1149 Elektrostatiska 

egenskaper. Certifierade 

skyddskläder

Storlekar:

S – M – L – XL – 2XL

229306

BH FLAM SVART

Flamskyddad BH av mjukt vadderat 

material med extra stöd fram. 

Behån har inherent (inbyggt) 

flamskydd, är antistatisk och 

materialet ger skydd mot ljusbåge. 

OEKO-TEX-certifierad. Kombinera 

med trosa 122230.

EN ISO 14116 Begränsad 

flamspridning. Certifierade 

skyddskläder

EN 1149 Elektrostatiska 

egenskaper. Certifierade 

skyddskläder

Storlekar:

75A – 75B – 75C – 80A – 80B –

80C – 85B – 85C – 85D – 90C –

90D – 95C – 95D

229340

FLAMESTAT MÖSSA 9195 MOF

Mjuk mössa med inherent (inbyggt) 

flamskydd som kan bäras under en 

hjälm. Inherent flamskydd / 

Godkänd enligt EN ISO 14116 

Index 3 (materialet är godkänt 

enligt EN ISO 11612 A1 B1 C1 och 

EN 61482-1-2 klass 1) och EN 

1149-5 / OEKO-TEX®-certifierad.

Storlekar:

One Size
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Flamsäkert

229414

BOXERTROSA FLAM SVART

Mjuk och bekväm boxertrosa med inherent (inbyggt) 

flamskydd. Bär under flamskyddade plagg för ökad 

säkerhet. Kombinera med BH 121643, 131145.

EN ISO 14116 Begränsad flamspridning. 

Certifierade skyddskläder

EN 1149 Elektrostatiska egenskaper. Certifierade 

skyddskläder.

Storlekar:

S – M – L – XL 

229413

BALACLAVA FLAM SVART ONESIZE

Mjuk och bekväm balaclava med inherent (inbyggt) 

flamskydd. Ger bra skydd för hals, ansikte och 

huvud och är perfekt att bära under flamskyddade 

plagg för ökad säkerhet.EN ISO 14116 Begränsad 

flamspridning. Certifierade skyddskläder

EN 1149 Elektrostatiska egenskaper. Certifierade 

skyddskläder.

Storlekar:

One size

229339

FLAMESTAT BANDANA 9192 MOF

Mjuk bandana med inherent (inbyggt) flamskydd för 

hals, huvud och ansikte. Används tillsammans med 

flamskyddade plagg. Perfekt som skydd mot kyla 

och blåst och som extra skydd vid t ex svetsning. 

Skyddar hals, huvud och ansikte / Godkänd enligt 

EN ISO 14116 Index 3 (materialet är godkänt enligt 

EN ISO 11612 A1 B1 C1 och EN 61482-1-2 klass 1) 

och EN 1149-5 / OEKO-TEX®-certifierad.

Storlekar:

One Size
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Flamsäkert

229212

T-SHIRT LÄ UNDERSTÄLL FLAM SVART

Flamskyddad underställströja i elastiskt material 

med merinoull. Inherent (inbyggt) flamskydd. 

Kombineras med långkalsong 109849/43.

IEC 61482-2 Ljusbågetestat, Open arc och Box test. 

Certifierade skyddskläder

EN 11612 Hetta och Flamma. Certifierade 

skyddskläder

EN 1149 Elektrostatiska egenskaper. Certifierade 

skyddskläder.

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL

229207

LÅNGKALSONG FLAM DAM SVART

Flamskyddad långkalsong till dam av merinoull med 

mjuk silkig insida. Har inherent (inbyggt) flamskydd 

och kan kombineras med underställströja 109848.

IEC 61482-2 Ljusbågetestat, Open arc och Box test. 

Certifierade skyddskläder

EN 11612 Hetta och Flamma. Certifierade 

skyddskläder.

Storlekar:

XS – S – M – L – XL

229848

LÅNGKALSONG FLAM SVART

Flamskyddad långkalsong i elastiskt material med 

merinoull. Inherent (inbyggt) flamskydd. Kombinera 

med underställströja 109848 eller 109842.

IEC 61482-2 Ljusbågetestat, Open arc och Box test. 

Certifierade skyddskläder

EN 11612 Hetta och Flamma. Certifierade 

skyddskläder

EN 1149 Elektrostatiska egenskaper. Certifierade 

skyddskläder.

Storlekar:

S – M – L – XL – 2XL
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Flamsäkert

229394

BÄLTE FLAM SVART ONESIZE

Vävd rem med inherent flamskydd / Spänne av 

polyamid / Längd 130 cm / Bredd 38 mm / Godkänd 

enligt EN ISO 14116 index 3 / Testat för industritvätt 

enligt ISO 15797 / OEKO-TEX®-certifierad.

229910

SOCKA FLAM MARIN

Inherent flamskydd / Ribbstickat skaft / Frottéstickad 

sula / Godkänd enligt EN ISO 14116 index 3 och 

EN 1149-5.

Storlekar: 37/39 – 40/42 – 43/45 – 46/48

229795

T-SHIRT KÄ UNDERSTÄLL FLAM SVART

Flamskyddad underställs-T-shirt i elastiskt material 

med merinoull. Inherent (inbyggt) flamskydd. 

Kombinera med långkalsong 109849. Inherent 

flamskydd / Hög elasticitet / Godkänd enligt EN 

61482-1-2 klass 1 och EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 

och EN 1149-5 / OEKO-TEX® certifierad.

Storlekar:

XS – S – M – L – XL – 2XL
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Skyddsprodukter

229547

KNÄSKYDD SVART ONESIZE

Passar till alla MASCOT-modeller med knäfickor.

Passar bra till industritvätt upp till 60°C samt 

torkning med tunnel-finish.

Det är inte nödvändigt att ta bort den här typen av 

knäskydd från byxorna före tvätt.

Ventilerande lufthål. Mått 15 x 24 cm. Tjocklek 

20mm.

229215

KNÄSKYDD MARIN/ROYAL ONESIZE

Lätt vikt / Hög flexibilitet / Formad för ökad komfort 

och rörlighet / Tjocklek 20 mm / Bredd 160 mm / 

Längd 245 mm / Godkänd enligt EN 14404 typ 2 

level 0 / Säljs i par / OEKO-TEX®-certifierad.

230073

SKYDDSHJÄLM PELTOR G3000 VIT

Högsta skyddsklass, dvs -30°C och smält metall (MM).

Material UV-stabiliserad ABS plast med hög slagtålighet.

Inga skarpa kanter eller utskjutande delar. Minskar risken för att någon del 

av hjälmen fastnar i grenar o dyl.

Förbättrad ventilation. Fler ventilationshål fördelade över en större yta 

medger ökad cirkulation.

Kortare skärm. Ger ett vidare synfält.

Justerbar inredning i höjdled för maximal säkerhet och individuell 

anpassning.

Möjlighet att vända inredningen bak och fram. En stor fördel vid klättring 

och vid arbete i begränsade utrymmen, vid inspektion mm.

G3000 kan med fördel utrustas med Peltors sortiment av visir, hörselskydd 

med hjälmfäste P3E, hakband GH1 samt regnskydd.

G3000 är utrustad med Peltor Uvicator som indikerar UV-strålning och 

visar när det är dags att byta hjälm. Den runda Uvicatorns färg är röd på 

en ny hjälm och tappar gradvis färgen i takt med användning utomhus. 

När Uvicatorn tappat all färg ska hjälmen kasseras.

Storlek 54-62. Vikt 357 g med rattjustering

Levereras utan hakband.

Lärlingshjälm med rattinrede röd, med vit märkning på hjälmens utsida.

Överensstämmer med EN 397.

Skyddsglasögat överensstämmer med EN 166, klass 1F.
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230068

KASK PLASMA AQ VIT

Ytterskal av PP Polypropylen

Innerskal av HD Polystyren

Huvudband av mjuk PA (Nylon)

Vikt 390 g (exkl. visir och hörselskydd)

Justerbar storlek 51-63 cm

Levereras med 4-punkts hakrem

754000001, ADAPTER BAJONET WAC00003, 

behövs för montering av hörselkåpor

Överensstämmer med EN 397

230067

ADAPTER BAJONET WAC00003 KASK PLASMA AQ

Adapter för härselkåpor. Monteras på Plasma-hjälmar. 

2st/förpackning.

Skyddsprodukter



179981

HÖRSELKÅPOR KASK SC1 GRÖN

De gröna SC1 hörselkåpor används i allmänna industriella 
arbetsområden.
Lämplig för situationer med låg till medelstora ljudnivåer (dB) och 
med medium till hög frekvens.
Passar på de flesta hjälmar på marknaden med universella fästen
Hörselkåporna kan placeras i tre lägen: Användning, Standby för att 
tillåta hörsel och Bort när den inte behövs
Smal design ökar stabiliteten och minskar risken för att fastna i 
begränsade utrymmen
Smidig teleskopisk enkelpunktsstorleksjustering ökar komfort, 
stabilitet och slitstid
Mjuka och breda öronkuddar har snap-in-system för enkel ersättning
Icke ledande
Certifierad för användning med Kask-hjälm
Adapter bajonet WAC00003 krävs för montering, medföljer ej
Överensstämmer med EN 352-3:2002
Dämpningsvärden:
H = 27
M = 23
L = 16
SNR = 25

179982

HÖRSELKÅPOR KASK SC2 GUL

De gula SC2 hörselkåpor är lämpliga för miljöer med medium till 
hög ljudnivå (dB). Det bästa valet i högfrekventa ljudsituationer. 
Lämplig för en mängd olika användningsområden som byggnad och 
konstruktion, skogsbruk, industriområden, produktionsområden, 
jordbruk etc.
Passar på de flesta hjälmar på marknaden med universella fästen
Hörselkåporna kan placeras i tre lägen: Användning, Standby för att 
tillåta hörsel och Bort när den inte behövs
Smal design ökar stabiliteten och minskar risken för att fastna i 
begränsade utrymmen
Smidig teleskopisk enkelpunktsstorleksjustering ökar komfort, 
stabilitet och slitstid
Mjuka och breda öronkuddar har snap-in-system för enkel 
ersättning
Icke ledande
Certifierad för användning med Kask-hjälm
Adapter bajonet WAC00003 krävs för montering, medföljer ej
Överensstämmer med EN 352-3:2002
Dämpningsvärden:
H = 31
M = 27
L = 19
SNR = 29

179983

HÖRSELKÅPOR KASK SC3 ORANGE

Orange SC3 hörselkåpor är lämpliga för användning i lågfrekventa 
brussituationer. Lämplig för mycket bullriga miljöer som 
flygplatser, bilracing, medan du använder pneumatiska borrar etc.
Passar på de flesta hjälmar på marknaden med universella fästen
Hörselkåporna kan placeras i tre lägen: Användning, Standby för att 
tillåta hörsel och Bort när den inte behövs
Smal design ökar stabiliteten och minskar risken för att fastna i 
begränsade utrymmen
Smidig teleskopisk enkelpunktsstorleksjustering ökar komfort, 
stabilitet och slitstid
Mjuka och breda öronkuddar har snap-in-system för enkel 
ersättning
Icke ledande
Certifierad för användning med Kask-hjälm
Adapter bajonet WAC00003 krävs för montering, medföljer ej
Överensstämmer med EN 352-3:2002
Dämpningsvärden:
H = 32
M = 29
L = 21
SNR = 31

Skyddsprodukter



232758

HYGIENSATS TILL SC3 (KASK)

232757

HYGIENSATS TILL SC1 & SC2 (KASK)

Skyddsprodukter
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Skyddsprodukter

230066

HÖRSELSKYDD PELTOR X2-P3E

Hjälmfäste. Slitsfäste med snabbmontering utan verktyg. 

Arbets-, luftnings- och parkeringsläge. Fäste för visir.

En bekväm lättviktskåpa för användare som behöver 

medelhög till hög dämpning, vilket också indikeras av den 

logiska färgkodningen. X2 är gul och har SNR: 30 dB

Överensstämmer med PPE-direktiv 89/686/EEC samt 

tillämpliga delar av Europastandard EN 352.

Dämpningsvärden:

H = 33

M = 28

L = 29

SNR = 30

229425

KNÄSKYDD GRÅ-MELERAT ONESIZE

Passar till alla MASCOT-modeller med knäfickor. 

Skydden tas ur knäfickorna före tvätt. Går att korta 

av, så att produkten kan användas till modeller med 

små knäfickor. Mått 15 x 27 CM. Tjocklek 25mm.

229346

KNÄSKYDD SVART ONESIZE

Extra tåligt material – för långtids knästående 

arbete / Kan skäras eller klippas till önskad storlek / 

Tjocklek 25 mm / Bredd 150 mm / Höjd 240 mm
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230065

HÖRSELSKYDD PELTOR OPTIME II Hi-Viz

31dB

Peltor Hi-Viz har en signalfärg som ger ökad 

säkerhet med hög "uppfattbarhet" av dem som 

bär skydden t ex för vägarbeten och 

byggarbetsplatser.

Kåpornas större volym ger inte bara bättre 

komfort vid långtidsanvändning utan också 

bättre dämpning vid lägre frekvenser. Tunn, 

smidig hjässbygel som kan kombineras med 

huvudbonad och som dessutom är liten och 

smidig hopfälld.

Överensstämmer med PPE-direktiv 

89/686/EEC samt tillämpliga delar av 

Europastandard EN 352.

Dämpningsvärden:

H = 34

M = 28

L = 20

SNR = 31

230063

HÖRSELSKYDD PELTOR X4-A 33dB

Hjässbygel. En kåpa som är extremt smäcker 

och lätt. Tack vara ny teknik i 

dämpningsmaterialet uppnås hög dämpning, 

särskilt av ljud som domineras av låga 

frekvenser. SNR 33 dB. Kåporna är i en hi-viz, 

dvs fluorescerande grön-gul färg som 

säkerställer god synlighet, vilket bidrar till god 

säkerhet vid arbete utomhus.

Överensstämmer med PPE-direktiv 

89/686/EEC samt tillämpliga delar av 

Europastandard EN 352.

Dämpningsvärden:

H = 36

M = 30

L = 22

SNR = 33

Skyddsprodukter

230064

HÖRSELKÅPA HJÄSSB MT13H220A 26dB

3M PELTOR ProTac III Slim hörselskydd

3M™ PELTOR™ ProTac™ III är ett hörselskydd med medhörningsfunktion. Det ökar din 

säkerhet och trygghet eftersom du bättre hör varningssignaler, larm, rop, backande fordon 

etc. Dessutom kan du även i bullriga miljöer kommunicera med dina kollegor utan att du 

behöver lyfta på hörselskyddet.

Mikrofoner för att höra omgivande ljud

När någon i din närhet pratar med dig behöver du inte lyfta på hörselskyddet för att höra 

vad som sägs. Medhörningsfunktionen släpper igenom tal och varningssignaler, medan 

höga ljudnivåer, buller och impulsljud dämpas på bråkdelar av en sekund så att du 

skyddas mot hörselskador. Nivån på omgivningsljudet kan ställas in i fem steg till max +1 

dB.

Elektroniken är mer skyddad

ProTac III har Dual Shell Design vilket gör att all elektronik kan placeras på utsidan av 

kåpan istället för på insidan. Nu är elektroniken bättre skyddad från svett och fukt som 

annars kan skada elektroniken.

Hör ringsignalen från din mobil

I kombination med en mobil kan ProTac III vara din livlina till resten av världen. När du 

ansluter din mobil till ProTac III via kabel till 3,5 mm ingången så hör du ringsignalen i 

kåpan. När jobbet tillåter kan du avbryta arbetet och bege dig till ett säkert område för att 

ta ditt samtal. Om du använder en kommunikationsradio kan den också anslutas för 

lyssning till 3,5 mm ingången på ProTac III.

Överensstämmer med PPE-direktiv 89/686/EEC samt tillämpliga delar av Europastandard 

EN 352.

Dämpningsvärden:

H = 29

M = 23

L = 17

SNR = 26



55

Skyddsprodukter

230062

KORGGLASÖGON ZEKLER 44 PC HC/AF

Klar lins av polykarbonat.

Stomme tillverkad av PVC som följer ansiktets form och sluter tätt.

Ventilerad stomme.

Justerbart nackband.

Kan bäras utanpå egna glasögon.

UV-skydd.

HC/AF = Rep- och imskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166, klass 1BN samt EN 170.

230072 & 230071

SKYDDSGLASÖGON UVEX 9160 I-VO

Lins av polykarbonat.

Linsens vinkel är ställbar

Skalmarna är ställbara i 5 lägen.

Duoflex skalm, försedd med en mjuk kudde bakom öronen för extra 

komfort.

Supravision sapphire är extremt reptåliga på båda sidor och har 

god resistens mot kemikalier.

Supravision excellence har imfri insida och är extremt reptåliga på 

utsidan och har god resistens mot kemikalier.

Överensstämmer med EN 166, klass 1FT, K, N. Klar, gul och blå 

lins även EN 170. Brun och grå lins även EN 172
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Skyddsprodukter

229982

SKÄRSKYDDSHANDSKE SVART 12/FP

• Montagehandskar med skärskydd samt mycket bra rivhållfasthet

och nötningsmotstånd.

• Typhoon®-materialet ger 360° skydd mot skär (EN 388).

• Tätslutande modell med tunn beläggning i PU ger utmärkt 

fingerkänsla.

Lämpliga för:

Lättare arbete inom montering, transport, underhåll, industri, 

anläggning och lager där vassa material eller verktyg hanteras.

EN 420:2003

EN 388:2003

EN 388:2016

CE Cat.II

229977

SKÄRSKYDDSHANDSKE VIT 12/FP

• Montagehandskar med skärskydd samt mycket bra rivhållfasthet

och nötningsmotstånd.

• Typhoon®-materialet ger 360° skydd mot skär (EN 388).

• Tätslutande modell med tunn beläggning i PU ger utmärkt 

fingerkänsla.

• Sanitized®-behandlade för att förhindra bakterietillväxt och ge en 

fräsch känsla.

• Vit färg för att upptäcka smuts och därmed förhidra att den sprids.

Lämpliga för:

Lättare arbete inom montering, transport, underhåll, industri, 

anläggning och lager där vassa material eller verktyg hanteras.

EN 420:2003

EN 388:2003

EN 388:2016

CE Cat.II
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Skyddsprodukter

229953

VIBRATIONSDÄMP. ARB.HANDSKE 6/FP

• Lager av vibrationsdämpande material i handflatan.

• Minskar risken för HAVS – ”Hand-Arm Vibration 

Syndrome”.

• Godkända enligt testet för mekaniska vibrationer och 

stötar EN ISO 10819:2013.

• Ger skydd över ett brett spektrum av frekvenser.

• Kardborreknäppning gör att handsken sitter extra stadigt 

på handen.

• Bekväma och smidiga.

Lämpliga för:

Arbete med bilmaskin, slagborrmaskin, mutterdragare, 

slipmaskin, padda (markvibrator), betongsåg och andra 

vibrerande verktyg.

EN 420:2003

EN 388:2003

EN ISO 10819:2013

EN 388:2016

CE Cat.II

229972

SKÄRSKYDDSHANDSKE SVART 12/FP

• Montagehandskar med skärskydd, hög rivhållfasthet och 

nötningsmotstånd.

• 360° skydd mot skär (EN 388)

• Ger god fingerkänsla

• Ekonomimodell

Lämpliga för:

Arbete inom montering, transport, underhåll, industri, 

anläggning och lager där vassa material eller verktyg 

hanteras.

EN 420:2003

EN 388:2003

EN 388:2016

CE Cat.II

229987

SKÄRSKYDDSHANDSKE BLÅ 12/FP

• Montagehandskar med skärskydd samt mycket bra 

rivhållfasthet och nötningsmotstånd.

• Typhoon®-materialet ger 360° skydd mot skär (EN 388).

• Borstad insida i akryl som ger god värmeisolering.

• Tumrotsförstärkning för extra hållbarhet och säkerhet.

• Beläggningen i nitril ger ett bra oljegrepp.

Lämpliga för:

Arbete inom montering, transport, underhåll, industri, 

anläggning och lager i kalla miljöer där vassa material eller 

verktyg hanteras.

EN 420:2003

EN 511:2006

EN 388:2003

EN 388:2016

CE Cat.II
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SkyddsprodukterSkyddsprodukter

229929

MAXICUT ULTRA CUT 5 12/FP

ATG MaxiCut ULTRA 443745 är en handske med 

beläggning på handflatan och stickad mudd som 

kombinerar skärskydd och hållbarhet med att ändå vara 

extra tunn och flexibel. Lämpar sig väl för arbeten i torra 

miljöer. En förstärkning mellan tummen och pekfingret 

förbättrar skärskyddet och förlänger handskens livslängd 

på ett utsatt område. Ett patenterat mikroskumöverdrag av 

nitril ger 360° andningsförmåga. Dessutom är handsken 

snäll mot huden.

EgenskaperSkärskydd

Extra tunn och smidig

Hudvänlig (dermatologiskt testad)

Beläggning: NBR, mikroskum

Foder: UHMWPE/glas/nylon/spandex

Certifieringar: EN 420:2003 + A1: 2009, EN 388:2016

229966

SKÄRSKYDDSHANDSKE CUT 5 12/FP

• Mjukt och slitstarkt getskinn som ger utmärkt fingerkänsla.

• Mycket bekväma med god passform.

• Getnarv är starkare än oxnarv med hänsyn till tjocklek.

• Kevlar®-inlägg i hela handsken som ger skydd mot skär 

(EN 388) och skydd mot värme (EN 407).

• Sömmar av stark och värmebeständig Kevlar®-tråd.

• Godkänd bland annat för kontaktvärme upp till 100°C i 15 

sek, nivå 4 på brännbarhetsmotstånd och motstånd mot 

stänk av metall, samt upp till 20 sek skydd mot 

strålningsvärme.

EN 420:2003

EN 407:2004

EN 388:2003

EN 388:2016

CE Cat.II

229958

SKÄRSKYDDSHANDSKE EX® CUT 5 12/FP

• Skyddar mot kyla och fukt.

• Inlägg i innerhand ger skärmotstånd.

• Vattentätt och ventilerande ProTex®-membran.

• Varmt och mjukt foder.

• Bra grepp och smidighet.

EN 420:2003

EN 388:2016

EN 511:2006

CE Cat.II



231527

FILT. HALVMASK 1503V FFP3 (10-pack)

Zekler 1503V är en högpresterande mask med mycket hög 

filtreringseffektivitet och skyddar mot fint damm och partiklar 

under ett arbetsskift (NR). Utandningsventilen ventilerar 

mycket effektivt ut fukt, värme och koldioxid och ger en 

komfortabel användning. Premiummasken finns i två 

storlekar, vilket kombinerar användarvänlighet, exceptionell 

komfort och optimal passform. För högsta möjliga säkerhet -

även för personer som bär glasögon.

• Skyddsklass FFP3

• För användning under max ett arbetsskift (NR).

• Utandningsventil

• Tredelad vikbar design

• Flexibel, mjuk nästätning

• Två storlekar tillgängliga (S & M/L)

• Helt Latexfri

• Hygieniskt styckförpackad i plastpåse

• Dolomittestad (D)

Överensstämmer med EN 149:2001+A1:2009, (EU) 

2016/425

231530

HALVMASK SR 100

Halvmask i silikon, i tre storlekar.

Två utandningsventiler som ger ett mycket lågt 

utandningsmotstånd. Ventillocken med avskärmare skyddar 

effektivt utandningsmembranen mot damm och färgstoft. 

Enkelt justerbart resårbandställ är utformat som en v-slinga 

och har en stor skålad hjässplatta. Detta ger masken en 

god tätning mot ansiktet. Lågt placerat filterfäste ger bra 

sikt. Masken används som filterskydd i kombination med 

filter ur Sundströms filtersortiment eller i kombination med 

trycklufttillsats SR 307, som då utgör en andningsapparat 

med kontinuerligt flöde för anslutning till tryckluft. Hållare för 

förfilter samt testrondell för enkel funktionskontroll medföljer. 

Lämplig förvaringsbox 230 alternativt förvaringsväska 339.

Överensstämmer med EN 140:1998.

Tekniska data:

• Nominell skyddsfaktor: 50

• Tilldelad skyddsfaktor: 20

• Inandningsmotstånd vid 30l/min: 3 Pa

• Utandningsmotstånd vid 160l/min: 70 Pa

• Temp.område: -10°C - +50°C

• Vikt: 179 g

Skyddsprodukter



231533

FÖRFILTER SR 221 (5-pack)

SR 221 skyddar huvudfiltret mot för tidig 

igensättning av större partiklar

OBS! Förfiltret kan bara tjäna som 

förfilter. Det kan aldrig ersätta 

partikelfiltret.

231534

PARTIKELFILTER SR 510 P3 (5-pack)

Partikelfilter SR 510 P3 R, för användning i fläkt 

SR 500 alternativt i Sundströms halv- eller 

helmasker. Helt nyutvecklat, med stor filteryta och 

mycket lågt tryckfall. Framtaget för att klara de 

höga luftflöden som fläkten ger. Skyddar mot alla 

slags partiklar, både fasta och vätskeformade. 

Med en avskiljningsgrad på 99,997% är det ett av 

marknadens mest effektiva partikelfilter. Används 

separat eller tillsammans med gasfilter.

Överensstämmer med EN 143:2000 A1, EN 

12941:1998 TH3 P SL och EN 12942:1998 TM3 P 

SL.

Förfilter 221

Förfiltret skyddar huvudfiltret mot alltför snabb 

igensättning. Monteras i förfilterhållaren som 

skyddar huvudfiltren mot hanteringsskador.

OBS! Förfiltret kan bara tjäna som förfilter. Det 

kan aldrig ersätta partikelfiltret.

231532

GASFILTER SR 217 A1 (5-pack)

Passar till helmasker med filteradapter 280-3 samt 

Sundströms halvmasker.

Överensstämmer med EN 14387:2004.

Observera att gasfilter klass 1 endast får 

användas i koncentrationer upp till 0,1 

volymprocent (1000 ppm) och att gasfilter klass 2 

endast får användas i koncentrationer upp till 0,5 

volymprocent (5000 ppm) samt i miljöer med 

normal syrehalt (ca 20%).

Skyddsprodukter
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Skor

229572

SKYDDSSKOR SVART/LJUS-ANTRACIT

Den främre delen av skon följer flexibelt foten när den böjs. 

Öppnas och stängs med BOA®, som består av en 

roterande knapp, snören och guidehål. Yttermaterial i 

slitstark textil. Tåhätta av komposit. Spikskydd av 

specialtextil. Multifunktionsgelenk stabiliserar och har 

inbyggt komfortskum. Stötdämpande, mjuk och flexibel 

tvåkomponentsula av PU/PU. Non marking sula - färgar 

inte av. TPU-tåförstärkning. Lämpligt för arbete på knä. 

Steggrepp. Profildjup 5,0 mm. Inläggssula med optimerat 

hålfotsstöd som kan motverka tendens till plattfot. 

Stötabsorberande inläggssulor som är avtagbara, slitstarka 

och ergonomiska. Textilfoder som andas. Sulan är resistent 

mot olja och bensin. ESD-godkända enligt EN IEC 61340-

4-3: 2002.

Skyddsklass S1P

ESD-godkända

Halksäker sula

EN ISO 20345

Ortopediska skor: Anpassningsbara

229548

SKYDDSSKOR SVART/SILVER

Den främre delen av skon följer flexibelt foten när den böjs. 

Yttermaterial i slitstark CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®. 

Öppnas och stängs med BOA®, som består av en 

roterande knapp, snören och guidehål. Tåhätta av 

komposit. Spikskydd av specialtextil. Multifunktionsgelenk

stabiliserar och har inbyggt komfortskum. Stötdämpande, 

mjuk och flexibel tvåkomponentsula av PU/PU. Non 

marking sula - färgar inte av. TPU-tåförstärkning. Lämpligt 

för arbete på knä. Steggrepp. Profildjup 5,0 mm. 

Inläggssula med optimerat hålfotsstöd som kan motverka 

tendens till plattfot. Stötabsorberande inläggssulor som är 

avtagbara, slitstarka och ergonomiska. Textilfoder som 

andas. Sulan är resistent mot olja och bensin. ESD-

godkända enligt EN IEC 61340-4-3: 2002.

Skyddsklass S3

ESD-godkända

Halksäker sula

EN ISO 20345

Ortopediska skor: Anpassningsbara

229594

SKYDDSSKOR SVART

Den främre delen av skon följer flexibelt foten när den böjs. 

Yttermaterial i slitstark textil. Öppnas och stängs med 

BOA®, som består av en roterande knapp, snören och 

guidehål. Tåhätta av komposit. MASCOLAYER® 

spiktrampskydd. Stötdämpande, mjuk och flexibel 

innersula. Inläggssulor som är avtagbara. Mellansulan i 

Phylon. Slitsula av gummi. TPU-hälförstärkning. Slitstark 

yttersula som inte lämnar märken (non-marking). ESD-

godkända enligt EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 

2016.

Skyddsklass S1P

ESD-godkända

Halksäker sula

EN ISO 20345
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229582

SKYDDSSANDALER SVART/SVART

Låg vikt. Andas. Öppnas och stängs med BOA®, som 

består av en roterande knapp, snören och guidehål. 

Tåhätta av kolfiber. TPU-tåförstärkning. MASCOLAYER® 

spiktrampskydd. Hälförstärkning. Stötdämpande, lätt och 

flexibel innersula. Inläggssulor som är avtagbara. Slitsula 

av flexibel XL EXTRALIGHT® EVA ger skorna en låg vikt, 

hög komfort när du går och ökad stötdämpning. Non 

marking sula - färgar inte av. ESD-godkända enligt EN IEC 

61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

Skyddsklass S1P

ESD-godkända EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 

2016.

Halksäker sula

EN ISO 20345

229548

SKYDDSSKOR SVART/SILVER

Den främre delen av skon följer flexibelt foten när den böjs. 

Metallfri. Snörning. Tåhätta av komposit. Spikskydd av 

specialtextil. Multifunktionsgelenk stabiliserar och har 

inbyggt komfortskum. Stötdämpande, mjuk och flexibel 

tvåkomponentsula av PU/PU. Non marking sula - färgar 

inte av. TPU-tåförstärkning. Lämpligt för arbete på knä. 

Steggrepp. Profildjup 5,0 mm. Inläggssula med optimerat 

hålfotsstöd som kan motverka tendens till plattfot. 

Stötabsorberande inläggssulor som är avtagbara, slitstarka 

och ergonomiska. Textilfoder som andas. Sulan är resistent 

mot olja och bensin. ESD-godkända enligt EN IEC 61340-

4-3: 2002.
Skyddsklass S3

ESD-godkända

Halksäker sula

EN ISO 20345

Ortopediska skor: Anpassningsbara

229607

SKYDDSSKOR SVART

Metallfri. Yttermaterial i oil nubuck läder. Snörning. Tåhätta 

av komposit. MASCOLAYER® spiktrampskydd. 

Stötdämpande, mjuk och flexibel innersula. Inläggssulor 

som är avtagbara. Mellansulan i Phylon. Slitsula av gummi. 

Hälförstärkning. Skaft i oil nubuck läder av högsta kvalitet, 

som andas. Slitstark yttersula som inte lämnar märken 

(non-marking). ESD-godkända enligt EN IEC 61340-4-3: 

2018 + EN 61340-5-1: 2016.

Skyddsklass S3

ESD-godkända

Halksäker sula

EN ISO 20345

Skor
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229617

SKYDDSSKÄNGOR SVART

BOA® Fit System är framtaget av mycket slitstarka material 

av hög kvalitet. Med BOA® kan du snabbt vrida fram till en 

perfekt passform utan ansträngning.

Den ergonomiska aluminiumtåhättan ger extra skydd till 

tårna och ökad rörelsefrihet.

Flexibel spikskydd av specialtextil ökar komforten och 

hindrar köldbryggor. Textilspikskydd är större och skyddar 

mot spikar och andra vassa föremål på ett bredare område 

än stålspikskydd.

Stabiliserad med MASCOTs patenterade 

multifunktionsskaft, som gör skon lämplig för ojämna 

underlag eller för arbete på stege.

Isolerande Thinsulate™ Insulation foder garanterar att 

fötterna förblir varma i kalla miljöer.

Vattentätt och andningsbart membran av MASCOTEX® ser 

till att fötterna hålls torra hela dagen.

Sulmaterialet av PU/gummi är speciellt utvecklat till 

krävande miljöer, värmeresistent upp till 300°C 

kontaktvärme.

Sulan är olje- och bensinbeständig.

ESD-godkända enligt EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 

61340-5-1: 2016.
Skyddsklass S3

Halksäker sula

EN ISO 20345

ESD-godkända

229752 

SKYDDSSKÄNGOR SVART

Den främre delen av skon följer flexibelt foten när den böjs. 

Metallfri. Vattenavvisande. Snörning. TPU-tåförstärkning. 

Lämpligt för arbete på knä. Tåhätta av komposit. Spikskydd

av specialtextil. Multifunktionsgelenk stabiliserar och har 

inbyggt komfortskum. Non marking sula - färgar inte av. 

Tvåkomponentsula av PU/PU. Sulan tål värme upp till 140°

C. Profildjup 2,5 mm. Steggrepp. Stötabsorberande 

inläggssulor som är avtagbara, slitstarka och ergonomiska. 

Absorberar och avger fukt effektivt. Bakkappa. Sulan är 

resistent mot olja och bensin. ESD-godkända enligt EN IEC 

61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008.

Skyddsklass S3

Halksäker sula

ESD-godkända

EN ISO 20345

Ortopediska skor: Anpassningsbara

238761

SKYDDSSTÖVEL SVART

Förberedd för HF-chip. Tvättbar. Den främre delen av skon 

följer flexibelt foten när den böjs. Spikskydd av stål. Tåhätta 

av stål. Vattentäta. Stötdämpande. Halksäker sula. Slitsula 

av PU/PU. Sulan är resistent mot olja och bensin.

Skyddsklass S5

EN ISO 20345

Halksäker sula

Skor
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231399

VIPER ROLLER+ S3

Hållbara och sportiga lågskor med 

tåskydd av komposit och med 

Boa®-mekanism. Det luftiga 3D-

dry®-fodret förbättrar 

andningsegenskaperna ytterligare. 

Tvålagerssula ger bästa möjliga 

slitstyrka och tack vare flexibla 

skåror böjer sig skon optimalt. 

FlexStep®-sulan garanterar 

utmärkt stötdämpning.

231432

VIPER 3 ROLLER S3

Hållbara och sportiga lågskor 

försedda med tåskydd av 

aluminium och spiktrampskydd av 

stål. Ovanmaterialet är 

vattenavstötande mikrofiber som 

andas. Det luftiga 3D-dry®-fodret 

ökar komforten och förbättrar 

andningsegenskaperna ytterligare. 

Greppet och lättheten maximeras 

av enlagerssulan, vars FlexStep®-

material också garanterar en 

utmärkt stötdämpning.

231480

SPIDER ROLLER S3

Spider Roller är ett säkert val till 

krävande förhållanden med hårt 

slitage. Foten skyddas av ett 

tåskydd av aluminium och ett 

spiktrampskydd av stål, medan 

ovandelens skinn skyddas av en 

elegant tåhätta. 3D-dry®-fodret, 

Dual-innersulorna och Boa®-

mekanismen ökar 

användningskomforten. 

PU/gummifriktionssulan tål 

temperaturer upp till 300 °C.

Skor
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231451

SKO SIEVIAIR R3 ROLLER S3

En lågsko i skyddsklass S3 med sulkonstruktionen SieviAir® och 
Boa®-mekanismen, spiktrampskydd av stål och tåskydd av 
aluminium. Världens mest avancerade häldämpning FlexEnergy
binder den uppstående rörelseenergin och över 55 % av energin 
återgår till steget. Sulkonstruktionen SieviAir® avlägsnar ur skon 
den fukt som uppstår genom att fötterna blir varma, genom 
luftkanaler i sidorna av sulans botten.

Skor
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231411

VIPERX ROLLER HIGH+ S3

I Viper-produktfamiljen finns nu ViperX Roller H+ S3, som 

är försedd med det nya textilspiktrampskyddet X samt 

rullmekanismen Boa®M4. Ovanmaterialet är hållbart 

spaltläder som andas. Andningsegenskaperna blir ännu 

bättre med 3D-dry®-fodret som leder bort fukt effektivt. 

Ankelskyddet i memoryfoam erbjuder ett extra stöd, som 

under inverkan av temperaturen formar sig efter 

användarens fötter.

231467

AIR R4 ROLLER S1P

Den sidoplacerade snörningsmekanismen BOA® Fit 

System ökar skornas användningskomfort. Världens mest 

avancerade häldämpning FlexEnergy binder den 

uppstående rörelseenergin och över 55 % av energin 

återgår till steget. Sulkonstruktionen SieviAir® avlägsnar ur 

skon den fukt som uppstår genom att fötterna blir varma, 

genom flödeskanaler i sidorna av sulans botten.

231496

ALASKA TRX+ S3

I Alaska TRX-skon finns det nya spiktrampskyddet 

SieviSole-X som är fritt från metall, och erbjuder betydligt 

bättre skydd än de metallfria trampskydd som har funnits 

tidigare på marknaden. Primaloft® är till 90 % tillverkat av 

återvinningsfibrer från plastflaskor. Foder av 100 % fårull 

säkerställer överlägsen isolerförmåga mot kyla.

Skor
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Funktionsöversikt Sievi skor:

Skor


