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PIKÉ PS07

SHORTS FS12

REGNROCK MARIN

REGNBYXA MARIN

Pikétröja med tre knappar och kontrastfärgi sidopaneler, över axlarna och i
ärmsluten. Med 5 % stretch sitter pikén
perfekt på kroppen och du har större
rörelsefrihet
Unik skärning i ryggen. Snygga vita
knappar, modernt elastiskt nackband
som gör att plagget håller formen.
Storlek: S-4XL
Färger: Vit ,Röd, Marin & Svart

Bekväm, rörlig 4-vägsstretch över fram,
stuss samt grenkil. Smart benficka med
dragkedja, mindre ficka med ficklock
med plats för stor telefon samt pennficka på höger ben.
Storlekar: W26-W46
Färger: Marin, Grå, Svart

9295-02
Regnrock 100 cm i smidigt stretchmaterial. Blixtlås med slå och tryckknappar.
Huva med snodd. Svetsade sömmar.
Reglerbart ärmslut. Storlekar: XS-3XL

2295-02
Regnmidjebyxa. Resår och reglerbar
snodd i midjan. Reglerar knäppning
vid fot.
Storlekar: XS-3XL
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T-SHIRT 2519

SHORTS 6904

PIRATBYXA 6905

komfort i alla typer av förhållanden. 37.5®-tekniken
håller dig sval och torr vid intensivt arbete och
varmt väder genom att leda

Mycket lätta arbetsshorts med hölsterfickor och
kroppsanpassad skärning som kombinerar ventilerande stretchtyg med CORDURA®-förstärkningar för
optimal rörelsefrihet, temperaturreglering, slitstyrka
och komfort.
Storlekar: 44-64

Håll farten i värmen. Lätt piratbyxa med högteknologisk, följsam design som ger perfekt arbetskomfort och rörelsefrihet. Ventilerande stretchmaterial
kombineras med CORDURA®-förstärkningar för
optimal rörelsefrihet och slitstyrka.
Storlekar: 44-64
Färger: Svart, Marin/Svart, Grå/svart

Storlekar: XS-XXL

Färger: Svart, Marin/Svart, Grå/Svart, Blå/svart

599:Shorts helt av 4-vägs stretch för maximal komfort
och rörelsefrihet. Moder passform. Två löst hängande spikfickor. Hängfickorna är utrustade med 3
extra fack och verktygshällor.
Storlekar: C44-C62
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119:Funktions T-shirt i varsel. Funktionstyg som transporterar bort svett från kroppen och dunstar snabbt
från plagget. EN ISO 20471.
Storlek: XS-3XL

Piratbyxa i stretch för maximal rörelsefrihet. Modern
passform. Fyrvägsstretch över lår och bak, tvåvägsstretch på baksida knä samt utsida vad. Ventilationskanaler med dragkedja längs båda benen,
även ventilation i midja. Benfickor, på vänster sida
med plats för verktyg och penna, även en mobilficka med magnetlås och fäste för ID-kortshållare.
Storlekar: C44-D120

EN ISO 20471 KLASS 1 6020
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T-shirt i funktionsmaterial i modern passform med
förstärkt söm i nacken. Transferreflex för ökad
rörlighet. Materialet transporterar snabbt bort fukt
från huden. Det gör att plagget torkar snabbt, vilket
gör dig torr och fräsch hela dagen. Krymp- och
skrynkelfri.
Storlekar: XS-4XL

Sulkonstruktionen SieviAir® och BOA®-mekanismen, spiktrampskydd av stål och tåskydd av aluminium.
Världens mest avancerade häldämpning. Sulkonstruktionen SieviAir® avlägsnar ur skon den fukt som uppstår
genom att fötterna blir varma, genom luftkanaler i sidorna av sulans botten.
Storlekar 39-48
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MONITOR ROBOTIC
Monitor Robotic är en skyddssko i sport utförande som inte bara ser ut som sportsko utan också har passform
och komfort som en sådan. Ovandelen är försedd med BOA® Fit System för snabb och enkel snörning med en
precis passform. Textil, mocka och microfiber materialet i ovandelen har bra andningsegenskaper och är
också försett med stora öppna ytor som andas.
Storlekar: 36-47
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Strömsvägen 47, Strömsund
www.arbeteofritid.se, info@arbeteofritid.se
Butik 070-650 26 83
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Med reservation för eventuella tryckfel, prisjusteringar samt slutförsäljning. Moms tillkommer. Giltig till 2021-07-31.

