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Ebben a szezonban tovább bővítjük kényelmes,  
funkcionális és átgondolt tervezésű ruházataink körét.

A 2371 és 2271 (láthatósági) munkanadrágokat felvettük 
a női kínálatba. Mindkét modell elérhető kényelmes, 4 
irányban strech anyagban. A nadrágok praktikus, cipzár 
segítségével levehető lengőzsebekkel rendelkeznek.

4 irányban strech anyagból készült termékekkel bővítettük 
rövidnadrág-kínálatunkat is. 2397 és 2296 (láthatósági) 
rövid munkanadrág. Ezek a modellek cipzár segítségével 
levehető lengőzsebekkel rendelkeznek.  

Mostantól szintén elérhető az új 2993 shell nadrág az 
1283 láthatósági kabáthoz, illetve az új 2934 shell 
nadrág az 1284 shell kabáthoz. Mindkét nadrágmodell 
szél- és vízálló, ragasztott varrásokkal kialakítva.

Tartalmas lapozgatást!

Újdonságok  
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Női Láthatósági 
Munkanadrág 
• 4 irányban elasztikus anyag.
• Cipzár segítségével levehető lengőzsebek.
• Ferde lábzseb funkcionális rekesszel.

Női láthatósági nadrág 4 irányban elasztikus anyagból, tartós szövetből 
készült részekkel a bokánál, a lábzsebeknél és a lengőzsebeknél. Cipzár 
segítségével levehető lengőzsebek extra rekeszekkel és megerősített 
belsővel. Ezek az elülső zsebekbe hajthatók. Elasztikus és kényelmes övrész. 
Szegélyes hátsó zsebek. Kalapácstartó gyűrű. Colostoktartó zseb késtartó 
zsebbel. Fedett cipzáras lábzseb, igazolványtartó hely és telefontartó zseb. 
Hajlított térdrész térdvédő párnához szolgáló zsebekkel tartós poliamidból 
és kétszintes belső nyílással, így a térdvédő párnák kétféleképpen 
helyezhetők be az optimális illeszkedés érdekében. Fényvisszaverő csíkok, 
Jobman dizájnnal. Háló a térd hátsó részénél a szellőzés érdekében. A 
nadrág 5 cm-rel meghosszabbítható a bokaszegélynél lévő felhajtásnál. 
Az EN 14404:2004+A1:2010, 2. típus, 1. szint alapján tanúsítva a 9943-as, 
9944-es és 9945-ös Jobman térdvédővel. 
Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 2. osztályú besorolás. 

Anyag: 92% poliészter / 8% elasztán, 270 g/m².  
2. anyag: 75% poliészter / 25% pamut, 260 g/m².  
Megerősítés: 100% poliamid, 220 g/m².  
Cikkszám: 65227170-2199 sárga/fekete  
Méret: 34-50 

Rugalmas Női 
Munkanadrág
• 4 irányban elasztikus anyag.
• Cipzár segítségével levehető lengőzsebek.
• Ferde lábzseb funkcionális rekesszel.

Női nadrág 4 irányban elasztikus anyagból, tartós szövetből készült 
részekkel a bokánál, a lábzsebeknél és a lengőzsebeknél. Cipzár 
segítségével levehető lengőzsebek extra rekeszekkel és megerősített 
belsővel. Ezek az elülső zsebekbe hajthatók. Elasztikus és kényelmes 
övrész. Szegélyes hátsó zsebek. Kalapácstartó gyűrű. Colostoktartó 
zseb késtartó zsebbel. Fedett cipzáras lábzseb, igazolványtartó hely és 
telefontartó zseb. Hajlított térdrész térdvédő párnához szolgáló zsebekkel 
tartós poliamidból és kétszintes belső nyílással, így a térdvédő párnák 
kétféleképpen helyezhetők be az optimális illeszkedés érdekében. 
Háló a térd hátsó részénél a szellőzés érdekében. A nadrág 5 cm-rel 
meghosszabbítható a bokaszegélynél lévő felhajtásnál. 
Az EN 14404:2004+A1:2010, 2. típus, 1. szint alapján tanúsítva a 9943-as, 
9944-es és 9945-ös Jobman térdvédőkkel. 

Anyag: 90% poliamid / 10% elasztán, 240 g/m².  
2. anyag: 100% poliamid.  
Megerősítés: 100% poliamid, 220 g/m².  
Cikkszám: 65237170-9900 fekete  
Méret: 34-50 
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Rugalmas Rövid 
Munkanadrág
• 4 irányban elasztikus anyag.
• Cipzár segítségével levehető lengőzsebek.
• Ferde lábzseb funkcionális rekesszel.

Rövidnadrág 4 irányban elasztikus anyagból, tartós szövetből készült 
részekkel a lábzsebeknél és a lengőzsebeknél. Cipzár segítségével 
levehető lengőzsebek extra rekeszekkel és megerősített belsővel. Ezek 
az elülső zsebekbe hajthatók. Elasztikus és kényelmes övrész. Szegélyes 
hátsó zsebek. Kalapácstartó gyűrű. Colostoktartó zseb késtartó zsebbel. 
Fedett cipzáras lábzseb, igazolványtartó hely és telefontartó zseb. 

Anyag: 90% poliamid / 10% elasztán, 240 g/m².  
2. anyag: 100% poliamid.  
Megerősítés: 100% poliamid, 220 g/m².  
Cikkszám: 65239770-9900 fekete  
Méret: C44-62 

Rugalmas Láthatósági 
Rövid Munkanadrág
• 4 irányban elasztikus anyag.
• Cipzár segítségével levehető lengőzsebek.
• Ferde lábzseb funkcionális rekesszel.

Láthatósági rövidnadrág 4 irányban elasztikus anyagból, tartós szövetből 
készült részekkel a lábzsebeknél és a lengőzsebeknél. Cipzár segítségével 
levehető lengőzsebek extra rekeszekkel és megerősített belsővel. Ezek 
az elülső zsebekbe hajthatók. Elasztikus és kényelmes övrész. Szegélyes 
hátsó zsebek. Kalapácstartó gyűrű. Colostoktartó zseb késtartó zsebbel. 
Fedett cipzáras lábzseb, igazolványtartó hely és telefontartó zseb. 
Fényvisszaverő csíkok, Jobman dizájnnal.  
Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 2. osztályú besorolás, ≤C50.

Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 1. osztályú besorolás, C44-C48. 

Anyag: 92% poliészter / 8% elasztán, 270 g/m².  
2. anyag: 75% poliészter / 25% pamut, 260 g/m².  
Megerősítés: 100% poliamid, 220 g/m².  
Cikkszám: 65229660-2100 sárga  
Méret: C44-62 

ÚJDONSÁGOK 2023 TAVASZ / NYÁR
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Shell Nadrág
• Szél- és vízálló, ragasztott varrások.
• Állítható derék és bokaszegély.
• Hajlított térdrész.

Szél- és vízálló shell nadrág ragasztott varrásokkal. Többrétegű 
rendszerének köszönhetően légáteresztő. A hálós bélés légréteget biztosít, 
és elősegíti a szellőzést. Elülső zsebek zsebfedővel és cipzárral. Állítható 
derék és bokaszegély. Vízoszlop: 23 000 mm. Légáteresztés: 3300 g/m² 
(24 óra). A hozzá tartozó kabát cikkszáma 1284. 
Az EN 343 szabvány szerint tanúsítva az eső elleni védelemre.  

Anyag: 100% poliészter.  
Cikkszám: 65293436-9900 fekete  
Méret: XS-4XL 

ÚJDONSÁGOK 2023 TAVASZ / NYÁR

Láthatósági Shell 
Nadrág
• Szél- és vízálló, ragasztott varrások.
• Állítható derék és bokaszegély.
• Hajlított térdrész.

Szél- és vízálló láthatósági shell nadrág ragasztott varrásokkal. Többrétegű 
rendszerének köszönhetően légáteresztő. A hálós bélés légréteget biztosít, 
és elősegíti a szellőzést. Elülső zsebek zsebfedővel és cipzárral. Állítható 
derék és bokaszegély. Vízoszlop: 23 000 mm. Légáteresztés: 3300 g/m² 
(24 óra). A hozzá tartozó kabát cikkszáma 1283. 
Az EN 343 szabvány szerint tanúsítva az eső elleni védelemre.  
Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 2. osztályú besorolás. 

Anyag: 100% poliészter.  
Cikkszám: 65293336-2100 sárga  
Méret: XS-4XL 
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