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SKALJACKA VARSEL 130

HOOD VARSEL 271

Vind & vattentät skaljacka  i 
stretchmaterial med god andas-
funktion. Tejpade sömmar för 
extra skydd.

Storlekar: XS-3XL

Sweatshirt Hood och hel 
dragkedja. Två framfickor. En 
bröstficka med dragkedja. 
Skuren reflex med stretch.

Storlekar: XS-3XL

Varsel T-shirt med rund 
hals. Skuren reflex med 
stretch. Kort ärm.

Storlekar: XS-3XL

Modern passform i stretch och med 
förböjda knän. Benen kan förlängas 5 
cm. Två framfickor, en med extraficka. 
Två bakfickor.

Storlekar: C44-C64, D88-D120

i samarbete med

VARSELPAKET STRETCH
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6030 T-SHIRT

6528 SERVICEBYXA STRETCH
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6440 SKALJACKA

6105 SOFTSHELLJACKA

Vind & vattentät skaljacka med 
tejpade sömmar. Bröst & sido-
fickor med dragkedja.

Storlekar: XS-4XL

En lättare softshelljacka/tröja med 
invändig vindslå. Sid & bröstfickor 
med dragkedja.

Storlekar XS-4XL

Transferreflex för ökad rörlighet. 
Funktionsmaterialet transporterar 
snabbt bort fukt från huden.

Storlekar: XS-4XL

Stretchpartier för optimal rörelsefrihet 
och passform. Benfickor med dragkedja.
Fästen för hängfickor. Hängfickor går att 
köpa till.

Storlekar: C44-C62 / D84-D120 

VARSELPAKET
Priser gäller t.o.m 2021-08-31. Reaxcer logotryck ingår. 
Kostnad för eget tryck tillkommer. Alla priser exkl. moms.
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6528 SERVICEBYXA STRETCH

6122 HOODJACKA 6020 FUNKTIONS 
T-SHIRT

Skurna reflexer för en snygg & 
sportig design. Hoodjacka i ett 
skönt tekniskt material som 
värmer. Tight passform för max-
imal rörelsefrihet och komfort. 
Sidfickor med dragkedja. Rymli-
ga innerfickor i mesh.

Storlekar: XS-4XL

T-shirt i funktionsmaterial 
i modern passform med 
förstärkt söm i nacken. 
Transferreflex för ökad rörlighet. 
Materialet transporterar snabbt 
bort fukt från huden. Krymp- och 
skrynkelfri.

Storlekar: XS-4XL

Stretchpartier för optimal rörelsefrihet och 
passform. Benfickor med dragkedja.Fästen 
för hängfickor. Hängfickor går att köpa till.

Storlekar: C44-C62 / D84-D120
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MONITOR PENTAGON MONITOR POSEIDON 

MONITOR SPEED MONITOR MIG 

Monitor Speed från Monitors Momentum premium serie. 
En väldigt stabil och dämpad sko med läder ovandel och 
Boa snörning. Fit-tech materialet i innersulan är antista-
tiskt och stötdämpande och har en av marknadens bästa 
egenskaper vad gäller andnings och fuktabsobering. Skor-
na är också ESD godkända. 
• Bred Läst
• Komposit tåhätta
• Mjukt spiktrampskydd
• ESD skydd
• Boa snörning

Storlekar 39-46

Monitor Mig 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 
snörning för en snabb och enkel snörning med precis 
passform. Den har sedan en mellansula i dämpande 
EVA med en kraftig torsionsgaffel för att öka stabiliteten 
ytterligare. 
• Bred Läst
• Aluminium tåhätta
• Mjukt spiktrampskydd
• Boa snörning

Storlekar 36-47

Monitors serie M-rebound recover (M-RR) förändrar hur 
du jobbar. M-RR är en helt ny teknologi som vänder upp 
och ner på arbetsskons grundpelare och bidrar till att en 
lång dag på det hårda golvet inte längre är en utmaning, 
utan en njutning. En otrolig dämpningsförmåga, en bättre 
stabilitet och en betydligt längre livslängd och hållbarhet 
än jämförbara sulmaterial som existerar på marknaden.
• Bred läst
• ESD skydd
• Mjukt spiktramskydd
• Komposit tåhätta
• Boa snörning

Storlekar 36-48

En skyddstoffel med stora ytor ventilerande textil, mjukt 
spikskydd samt en aluminium tåhätta som minimerar 
vikten på toffeln.  Innersulan är ergonomiskt utformad 
med både pelott och tågrepp. Yttersulan är en antihalksula 
certifierad enligt SRC.
• Bred läst
• Aluminium tåhätta
• Mjukt spiktrampskydd

Storlekar 35-47
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