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Dobby Pro

6200 AllroundWork lengőzsebes nadrág

Könnyen hozzáférhető
cipzáras zsebek Eszköztartó hurok

kalapácsnak, szerszámnak

Erősített oldalak
a szerszámok 
felhelyezése miatt

Fejlett szellőző rendszer
hálós kialakítással

Erősített Dobby Pro
és Cordura anyagok

 

Okostelefon és toll
elhelyezhetőség

Sztreccs ülep rész

KneeGuard Pro
védelem

6XXX széria3XXX széria

3212, 3312
DuraTwill nadrág

LENGŐZSEBBEL 
VAGY NÉLKÜLE

3XXX széria
LENGŐZSEBBEL 
VAGY NÉLKÜLE

LENGŐZSEBBEL 
VAGY NÉLKÜLE

3213, 3313
Rip-Stop nadrág

3212, 3312
DuraTwill nadrág

3211, 3311
CoolTwill nadrág

3215
DuraTwill nadrág

Impregnált bevonatú
kosztasztíó anyagból
52% pamut/48% polyamide
240 g/m2

Egy szuper könnyű, tartós
munkanadrág
65% polyester/35% pamut
200 g/m2

Impregnált bevonatú
kosztasztíó anyagból
60% pamut/40% polyester 
340 g/m2

A Snickeres Workwear legkönnyebb
nadrágja magas hőmérséklet ellen
65% polyester/35% pamut
195 g/m2

Impregnált bevonatú
kosztasztíó anyagból
100% pamut
380 g/m2

CORDURA ®

Egy extrémen kemény és strapabíró 
anyag, mely nagy teherbírásnak kitett
felületek erősítésére szolgál, úgy mint
zsebek, térd és kar rész. 
Ez az anyag víz- és koszlepergető
tulajdonságokkal is bír.
Könnyen felületkezelhető és megtartja
formáját.
Ez a high-tech légáteresztő polyamide 
anyag a legdurvább próbát is állja.
Az NVISTA Inc. által fejlesztve.
A Snickers Workwear nagyrágjainál a 
Cordura erősítés elengedhetetlen kellék.
A zsebeknél, a térdnél és egyéb kopó
felületeken többnyire a termékkkel 
azonos színben (de eltérő árnyalatban)
érhető el. N
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KÚJ GENERÁCIÓS NADRÁGOKKLASSZIKUS NADRÁGOK

KÜLÖNBÖZŐ IGÉNYEK,
KÜLÖNBÖZŐ NADRÁGOK
Kemény körülmények? Gyors tempó? Kibírhatatlan
hőmérséklet? A Snickers új generációs nadrágjai
kiváló megoldást nyújtanak az összetett feladatokra.
Nagy teherbírású és strapabíró nadrágok durva 
munkákhoz, extra könnyű anyagokból készült 
nadrágok magas hőmérsékleten végzett munkához,
különleges ALLROUND nadrágok általános
tevékenységhez, high-tech nadrágok különleges és 
gyors munkavégzéshez.

EXTRA KÉNYELEM
Az új generációs nadrágok napjaink modern megjelenésével, kényelmes és rugalmas kivitelben kerülnek piacra, biztosítva a 
megfelelő mozgásszabadságot. A Snickers Workwear olyan �nomításokat biztosít a felhasználó számára, mint az előre hajlított
nadrágszárak, fejlett szellőztetési rendszer és rugalmas ágyék rész. 

TANÚSÍTOTT TÉRDVÉDELEM
A Snickers Workwear nadrágok úgy vannak kialakítva, hogy az elérhető legfejlettebb térdvédőkkel kompatibilesk legyenek. 
A KneeGuard és a KneeGuard Pro rendszer szerint kialakított térdvédőkkel nap mint nap védheted meg térdeid a holnap számára.

HOSSZÚ-, KALÓZ-, VAGY RÖVIDNADRÁG?
Az új generációs és a klasszikus nadrágok is elérhetőek különböző hosszúságban. A megszokott nadrágot, a megszokott 
anyagból és megszokott funkciókkkal egész évben használhatja az adott hőmérsékleti körülményeknek megfelelően.



TEKINTÉLY A VÁLLALKOZÁSNAK
Napjainkban az egyésges és minőségi munkaruházat rendszeresítése egy cég életében fordulópont. 
Azt mutatja a vásárlók és beszállítók felé, hogy a vállalkozás biztos lábakon áll, megbízható partner.

KÖNNYŰ KARBANTARTÁS
A Service Line sorozat tartós, strapabíró 
alapanyagokból készült.
Jó tulajdonságai közé tartozik a kosz lepergető
hatás és a rugalmas tartás.
A termékek jól bírják a rendszeres ipari mosást,
megtartva színűket és alakjukat.

KOMFORTÉRZET
A Service Line minden tagja modern szabású,
kiváló komfortérzetet biztosít munka közben. 
A nadrágok előre hajlított szárral, míg a zubbonyok
előre hajlított karral érkeznek. Az átlagos vastagságú,
tartós alapanyag minden hőmérsékleti körülmények 
között megfelelő körülményeket biztosít.

FRISSÍTSE MUNKARUHÁZATÁT A SERVICE LINE SOROZATTAL
Kihozni a legjobbat magunkból és jó benyomásokat tenni másokra a 
mindennapi munka alappillére. Ehhez partner a Snickers Workwear új
Service Line sorozata. A sorozat minden tagja úgy lett kialakítva, hogy 
egységes és profi megjelenést biztosítson a cég számára, amelyre a 
partnerek emlékezni fognak. Legyen a munkavégzés szállítás, elosztás,
karbantartás, szerelés, könnyűipari tevékenység vagy gépkezelés, az új
Service Line sorozat mindig szolgálatra kész. A modern megjelenéssel 
kombinált klasszikus kinézet kiváló mozgás szabadságot biztosít viselője
számára. A márka logó mentes kialakítás lehetővé teszi céges logók
elhelyezését a ruházaton.

MINDEN SERVICE LINE MODELL ELÉRHETŐ  4 SZÍNBEN

CSÚCSMINŐSÉGŰ MUNKARUHA
VÁLLALKOZÁSÁNAK
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E6800 Service nadrág
Egy letisztult formájú, tartós,
az ipari mosást jól bíró
munkanadrág nagyméretű 
zsebekkel 
65% polyester/35% pamut
260 g/m2

6900 Service láthatósági nadrág
A klasszikus Sercive Line nadrág
láthatósági változata EN20471
szabvány szerint kialakítva
Nadrág:
65% polyester/35% pamut
260 g/m2

Láthatósági rész:
40% pamut/60% polyester
290 gm2

6400 Service nadrág
Elegáns kivitelű, oldalzseb
nélküli munkanadrág 
65% polyester/35% pamut
260 g/m2

6700 Service női nadrág
Modern női szabás szerint
kialakított munkanadrág
hölgyek számára
65% polyester/35% pamut
260 g/m2

6100 Service rövidnadrág
Formaruhaként is viselhető
nyári rövidnadrág nagy
méretű oldalzsebekkel
65% polyester/35% pamut
260 g/m2

1673 Service dzseki
Az egységes céges 
megjelenés alapja ez a  
minőségi zubbony kabát
65% polyester/35% pamut
260 g/m2

4373 Service mellény
Nagyfokú mozgásszabadásgot
biztosító mellény nagyméretű,
logózható front zsebbel
65% polyester/35% pamut
260 g/m2

6073 Service overall
Könnyen felvehető, 
ergonómikus kialakítású  
overall 
65% polyester/35% pamut
200 g/m2

Fekete

Világos szürke

Sötét szürke

Sötét kék



Lapított
        ujjvégek 

a kiváló
tapintáshoz

Vékony és tartós
anyag az ujjakon
egy darabból
készítve

Párnázott, rugalmas
csukló védő

Chamude®
anyagból 
készített lágy
és szellőző
tenyér

Szellőző lyukak 
a mutató- és a 
középső ujj között

Párnázott tenyér

 Lágy  Poron® XRD™   
 felület a hüvelyk-, 
 mutató-  és középső
ujjakon

Rugalmas 
hajlítási
pontok

 

Rugalmas,
tépőzáras
csukló szorító

SPECIÁLIS

Rugalmas,
lágy anyagból
készült külső kézfej

9595, 9596 Speciális Impact kesztyű 9572 Precíziós szellőző kesztyű
Szilikon bevonatos
ujjvégek a legjobb
tapadás eléréséhez

Chamude® 
anyagból 
készített lágy 
és szellőző 
tenyér

Rugalmas 
anyagokból
készült kézfej 

Kiváló tapadású logó mező,
hogy a kesztyű gyorsan
felhúzható legyen

Megerősített védelem
az ökölcsont felett

Jól látható méret
és bal/jobb megjelölés

Vékony, de tartós 
anyagból készült
ujjvégek a precíziós
fogás eléréséhez

PRECÍZIÓS

EXTRÉM IDŐJÁRÁS

Lapított 
ujjvégek
a kiváló 
tapadáshoz

Strapabíró anyagból
készült tenyér a tartósságért

Puha bélés a meleg 
és kényelmes viseletért

Rugalmas anyagokból
készült csukló rész

Láthatósági csíkok

Megerősített védelem,
rugalmas anyagokból

Vízálló és 
légáteresztő membrán
tartja szárazon a kezet 

Jól látható méret 
és bal/jobb megjelölés

Chamude®  
anyagból 
készített lágy 
és szellőző
tenyér

Kiváló tapadású logó 
mező, hogy a kesztyű 
gyorsan felhúzható legyen

9583 Weather Tufgrip Gloves
Lapított ujjvégek
 a kiváló tapadáshoz

Strapabíró 
anyagból
készült tenyér 
a tartósságért

Kiváló tapadású
logó mező, hogy 
a kesztyű gyorsan
felhúzható legyen

Elasztikus 
záródás
a csuklónál

Ökölcsont védelem

Jól látható méret 
és bal/jobb 
megjelölés

Tartós és rugalmas 
anyagokból készítve
az elérhető legjobb
kényelemért

Párnázott hüvelykujj
a fokozott védelemért

Frotír  izzadtságtörlő rész

POWER
9584 Power Tufgrip Gloves

Precíziós.  Könnyű, vékony és rugalmas, ahol a 
hangsúly a teherbíráson és az illeszkedésen van.
Tökéletes precíziós munkára. Rugalmas anyagok
a kézfejen, ökölcsont védelem, párnázott és 
megerősített ujjvégek.

Extrém időjárás.            

Power.               Egy megbízható társ a nehéz munkában,
mint rakodás, szállítás. Az egyedi hajlított forma
erősebb és biztonságosabb fogást nyújt. 
Összetett mintázatok és rugalmas anyagok
biztosítják a sosem látott védelmet és komfortot.

Speciális.                      Ezek a kesztyűk speciális feladatokhoz
lettek kifejlesztve az elérhető legjobb anyagokból
egyedi funkciók szerint. Minden egyes kesztyű 
úgy lett tervezve, hogy biztosítsa a védelmet és
a komfortot bármilyen feladatnál.

A kezed a legfontosabb eszközöd. Ezért a legjobbat kínáljuk nekik.
A Snickers Workwear professzionális kesztyűinek széles termékkínálatában biztosan  
megtalálod a megfelelő erős, rugalmas, nagy teherbírású kombinációt.
Mártott vagy varrott legyen?  Bármi is legyen a kihívás, számíthat a kiváló alapanyagokból 
készült, élvonalbeli kesztyűink megbízhatóságára. 

FELADAT:  KÉZVÉDELEM

NÉGY KESZTYŰCSALÁD – NÉGY KARAKTER

                                Kesztyűk durva és hideg 
időjárásra. Továbbfejlesztett anyagok biztosítják
a tapadást még nedves, hideg és csúszós 
helyzetekben is. Ezek a kesztyűk melegen és
biztonságban tartják kezét, nem számít milyen
munkát is végez.

7 8 9 10 11

1 mm 178 203 229 254 279

2 mm 171 182 192 204 215

mm 230 240 250 260 270

 

MÉRET

Kézfej körméret

Kézhossz

Kesztyű minimális mérete*

 

 1

 2

*Amennyiben a kesztyű különleges feladatra készült, lehetséges az eltérés 
a minimális kesztyű hossztól KE

SZ
TY

Ű
K



Magasan fejlett  D3O  anyagok.®

Nagyfokú védelem.
Napi sokszori térdelés és felkelés mellett is a 
D30   térdvédők biztosítják azt a kényelmet, 
amely a hosszan tartó komfortos munkavégzés
során elengedhetetlen.

®

Az egyedi fejlesztésű D30 anyagot úgy
tervezték, hogy viselője a kialakított 
szellőző csatornák révén kényelmesen
végezheti munkáját ebben a szellőző és
párnázott védőeszközben.

Hosszan tartó védelem.
Az extra tartós D3O  anyag biztosítja, hogy a
térdévő viselője egész nap, hosszan tartó munka
során is megtartják alakjukat, így védve a lehető
legnagyobb felületen a térdet. 

®

Ergonómikus kialakítás. A térdek nem laposak.
Éppen ezért a 9191 XTR D30® térdvédők
egy ergonómikus, előre hajlított kialakítás szerint
lettek kifejlesztve, teljesen körülzárva a térdet.

Energia forrás

Belső bélés

Külső anyag

Védőréteg

Párnázott
bélés

PUHA ÉS 
RUGALMAS

ERŐHATÁS
SZIMULÁCIÓ

ÚJRA NYUGALMI
ÁLLAPOTBAN

A D30  egy speciálisan e célra fejlesztett aktív 
anyag, intelligens molekulákból készítve.
Nyugalmi állapotban könnyedén együtt
mozognak viselőjükkel, de erőhatáskor – mint
ütközés – összezárnak és megkeményednek.

®

 REG.
DESIGN

EN 14404

9191 XTR D3O®  térdvédő

Rugalmas mozgás
közben, megmerevedik
ütközéskor

Minden KneeGuard™ rendszerrel ellátott
Snickers Workwear nadrágban elhelyezhető

 

Fejlett D3O®
technológia –
ütközéskor 
megmerevedik
és elnyeli a beható 
energiát

 

Lekerekített kialakítás, amely teljes
záródást biztosít térdeléskor

Alaktartás hosszú munka alatt is

Különböző magasságban helyezhető
el a térdvédő zsebben

Strapabíró, de
mégis rugalmas
és kényelmes 

borítással

Külső borítás

Belső bélés

Rázkódás elnyelése
Átvitt  erő

Erőhatás

A Snickers Worwear EN 14404 szabvány
szerint tanúsított KneeGuard™  térdvédői 
kiváló védelmet biztosítanak viselőjének.
A hatékony védelem érdekében a mi 
térdvédőink mindig a helyükön maradnak,
stabilan illeszkednek az erre a célra 
kialakított térdvédő zsebekkel ellátott
Snickers Workwear nadrágokba, a 
különböző magasságú elhelyezés 
biztosítása mellett. Mindezt a fejlett 
Twisted Leg® dizájn teszi lehetővé.

Védd meg térdeid ma, a holnap számára
KneeGuard

EN 14404

9111

9110

91919118

9112

Térdvédő
szabvány

A szabvány magában foglalja a méretre,
erő eloszlásra, ellenállásra, felhasználói
tesztelésre vonatkozó előírásokat.

Type 2, Level 1

Megbízható térdvédelem általános körülmények
között és mozgékony munkavégzés mellett.
Maximum 1 cm átmérőjű apróbb éles tárgyak, 
valamint kavicsok elleni védelemre fejlesztett 
térdvédők, kemény és lapos felületen történő
térdelés esetén.

Type 2, Level 0

Hatékony térdvédelem azok számára, akik 
általában belső térben végzik munkájukat.
Kemény és lapos felületen történő térdelésre
fejlesztve.

A Snickers Workwear térdvédők „EN14404;2010,
Type 2” szabvány szerint lettek kialakítva, mint
a térdvédő elhelyezésére alkalmas Snickers 
Workwear nadrágok. A térdvédők nem feltétlen
illeszkednek más gyártók nadrágjaihoz.

VÁLASZD A MEGFELELŐT
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DESIGN

EN 14404

Magas oldalak a
térdvédő biztos 
pozícionálásához

Puha belső a kivételes kényelemhez

Vágásálló
stabil 
külső
borítás

Különböző illesztési lehetőségek
Snickers Workwear nadrágokban

Szoros 
illeszkedés
térdeléskor

9110 Craftsmen térdvédő



37.5™
Természetes aktív részecske technológia, 
amely kiváló mikroklímát képez a bőrön.
Rendkívül gyorsan száradó szövet - ötször 
gyorsabban, mint a hasonló szövetek.
Hálós szellőzők, ahol jobban izzad a bőr.
Rugalmas anyag, 6 menetes lapos varrásokkal.

Anyag

Bőr Mikro-
klíma

Vízgőz áteresztés

9421 37.5 ™  hosszú ujjú póló 9423 37.5 ™  Long Johns

A 37.5™ anyag aktív részecskés 
eljáráson alapul, amely kiváló
mikroklímát képez a bőrön. 

Rendkívül gyorsan száradó szövet - ötször
gyorsabban, mint a hasonló szövetek

Hálós szellőzők a hónalj mentén
és a hát felső részén.

Rugalmas anyag a 
legjobb illeszkedésért

Hálós szellőzők a deréknál,
a comboknál és a 
térdhajlatnál

Hat menetes lapos varratok 
a rugalmas és kényelmes 
viselet biztosításához

Test hő

nietsnehoHXXX.oN-tseT

9209 Cordura® zokni

Erős Cordura® anyag

Kiváló szellőzés

nietsnehoHXXX.oN-tseT

9201 Coolmax® zokni

Osztott sarok
a nagyobb
védelemért

Nedvesség 
elvezető
csatornák

Erős Coolmax® anyag

  

Különleges kötés
a jobb szellőzésért
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Vastagabb sarok
és lábujjak

Bal vagy jobb oldali
kötési mód

37.5™

nietsnehoHXXX.oN-tseT

 REG.
DESIGN

9430 XTR aláöltözet hosszú ujjú felső

Fejlett poliészter alapú A.V.S. 
anyagok szállítják el a testtől
a nedvességet, így szárazon
tartva

Gyorsan száradó
sztreccs anyag

Extra hőszigetelés
a vesénél és 
a vállaknál

Extra szellőzés a hónaljnál, a háton,
a mellkason és az alkaron

0426

9415 Merino hosszú ujjú póló 9416 Merino nadrág

Kiváló nedvesség-elnyelő anyag

Puha és kényelmes
Merino gyapjúból
készítve

Rugalmasságát, 
alakját hosszú
viselet után is
megtartja

Puha és
könnyű
anyagból

nietsnehoHXXX.oN-tseT

 REG.
DESIGN

9431 XTR aláöltözet alsó 

Fejlett poliészter alapú A.V.S. 
anyagok szállítják el a testtől
a nedvességet, így szárazon
tartva 

Megerősített
varrás az
ágyéknál és a 
comboknál

Megerősített
térdvédelem

Gyorsan
száradó,
rugalmas
anyag

Extra szellőzés az ülepnél
és a térdhajlatnál

A.V.S. Active Vaporize System ~ Aktív párologtató rendszer
Egy lélegző anyag, amely szárazon tartja a testet
az izzadtság párologtatásával.

Anyag

BőrTest nedvesség

Nedvesség

XTR
A legkiválóbb első réteg aláöltözet, mely
hőszigetel, légáteresztő és megfelelően meleg,
hogy viselője komfortosan érezze magát. 
Ez a poliészter alapú anyag gyorsan szárad.
Testre szabott sztreccs kialakításának
köszönhetően kényelmes viselet.

MERINO GYAPJÚ
Extrém puha és könnyű anyag a természetes
meleg eléréséhez. Igazán hasznos megoldás 
hideg körülmények között vagy kevésbé
intenzív munkavégzés esetén. Magas 
nedvesség és szag elnyelő képessége révén
napokig hordhatja ruházatát mosás nélkül.

MERINO

XTR



MARADJ MELEG

HARMADIK RÉTEG:
IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK ELLEN

Ennél a rétegnél megbízható szél és víz 
elleni védelemre van szükség. 
Az öltözékednek vízállónak, lélegzőnek, 
erősnek és tartósnak kell lennie. 
Ilyen a Snickers Workwear A.P.S. kollekció.

MÁSODIK RÉTEG:
HŐSZIGETELÉSRE

 
Ezeket a ruhákat úgy tervezték, hogy 
a levegőt bent tartva képezzen belső 
szigetelést a test körül, a hideg ellen.
Válasszd a fejlett mikro polár, polár, bolyhos
és paplan anyagokat!

ELSŐ RÉTEG:
AZ IZZADTSÁG ELVEZETÉSÉRE

Felejtsd el a pamutot: elnyeli és bent tartja 
a nedvességet. A Snickers Workwear 
aláöltözők puha, kényelmes nedvesség 
elvezető poliészterből készülnek a test 
melegen és szárazon tartására.

EN A HIDEGBEN
mert rossz érzés, ha a nem megfelelő öltözet miatt kényelmetlenül érzed magad, például izzadni kezdesz. 
Miután a tempó lassul, a szervezet által létrehozott nedvesség elkezdi hűteni a testet, így remegést érzünk. 
Amire szükség van, az egy fejlett szellőztetési rendszer, ahol a test szabályozott körülmények között tud 
reagálni a kihívásokra, és elvezetni a hőt egy-egy mozgalmas időszakban. Pontosan ez az, amit a Snickers Workear 
kínál számodra: kiemelkedő funkcionalitást, és a munkaruházatok kényelmét.

KLÍMA KOMFORT

Fejlett szellőztetés mellett te magad
szabályozhatod a hőmérsékletet az
optimális és kényelmes szintre. 
Az egyik ilyen szabályozó a fő cipzár,
a másik a kar alatti kiegészítő cipzár,
valamint hasznos megoldás lehet
a kabát lazábbra vagy szorosabbra 
állíthatósága a deréknál.
Ne felejtsük el: nagy mennyiségű hő
áramlik a fej irányába is, így érdemes
sapkát vagy kapucnit használni.

ÁTGONDOLT ÖLTÖZKÖDÉS

Melegen maradni a hidegben döntő 
fontosságú a munkahelyi biztonságban.
Amikor fázol, a reakcióidőd akadályozza,
hogy hatékony döntéseket hozz, így 
ezek a rossz döntések kockázatot 
jelentenek. Az emberi szervezet képes
alkalmazkodni trópusi körülményekhez,
de nem tud akklimatizálódni a hideg 
időjáráshoz. A megoldás, hogy 
átgondolt öltözködéssel mindig meg 
tudd védeni a szervezeted, például a 
Snickers Workwear hideg elleni 
termékeivel.

Testhő
Bőr

Anyag

Test nedvesség
Szennyeződés
  taszító anyag  

Szél
Hó vagy eső

A.P.S.
membrán

Belső bélés

Testhő
Bőr

Test nedvesség

Könnyűsúlyú
színoldal

WINDSTOPPER
membrán

  

Bőr hatású
belső réteg

Teljes szélállóság
 

Maximum
légáteresztés

 

Szél/Eső

Külső anyag

GORE-TEX®
membrán

 

Bélés

Vízgőz (izzadtság) 



GORE-TEX®

 MARADJ SZÁRAZ
Munkavégzés közben komfortosan szárazon maradni az esőben a megfelelő munkaruha 
választásával lehet. A megfelelő választás függ a munkavégzés intenzitásától és az esőn 
tartózkodás hosszától is. Kemény munka közben a ruha anyagának szellőzése 
elengedhetetlen a testhő megfelelő elvezetéséhez. Egy-egy hosszabb műszak alatt kiváló 
társ lehet a legkeményebb körülményekre tervezett Snickers Workwear vízálló kollekciója.

Az egész napos, 100 %-os szárazon
maradáshoz válassza a GORE-TEX®  
ruházatokat.

 

PUA.P.S.

PU

R

 ON AZ ESŐBEN

övidebb viseletre esős körülmények 
között válassza az A.P.S. kollekciót 
a megbízható védelemért.

Könnyű, egyszerű és megbízható 
védelemért intenzív esőben vagy 
kevésbé aktív munkavégzés során,  
a P.U. kollekció ajánlott.

Szennyeződés
    taszító réteg Külső anyag

SzélSzél Hó vagy eső
Eső

A.P.S.
membrán

PU borítás

Belső bélés Bélés

 Testhő Testhő
Bőr Bőr

Test nedvesség

Szél/Eső

Külső anyag

GORE-TEX®
membrán

 

Bélés

Vízgőz (izzadtság)



WINDSTOPPER®

10°C 6°C 0°C -6°C -10°C -16°C -26°C -30°C

2 m/s 9 5 -2 -9 -14 -21 -33 -37

6 m/s 7 2 -5 -13 -18 -26 -38 -44

10 m/s 6 1 -7 -15 -20 -28 -41 -47

14 m/s 6 0 -8 -16 -22 -30 -44 -49

18 m/s 5 -1 -9 -17 -23 -31 -45 -51

HŐÉRZET FAKTOR

Testhő
Bőr

Anyag

Szélálló
és lélegző
membrán

  

A 100 %-os szélállósághoz egész napos 
védelmet nyújtanak a Windstopper polár 
vagy softshell dzsekik, lélegző anyagokból 
készítve.

 

SzélTest nedvesség

 
Könnyűsúlyú
színoldal

WINDSTOPPER  

membrán

Bőr
hatású
belső réteg

Teljes
szélállóság 

Maximum
légáteresztés

 

Nézz szembe a széllel és tarsd magad melegen! 
Az anyagba szőtt láthatósági csíkokkal készült 
két rétegű lélegző WINDSTOPPER® sapkák kiváló 
védelmet nyújtanak a szél és a hideg ellen. 
Anyag: 30% gyapjú, 70% akril, lélegző 100%  szélálló 
GORE WINDSTOPPER® béléssel.

ELLENI VÉDELEM

SOFTSHELL

 
  

Ha a szél el kezd fújni, jobb lesz, ha felkészülsz. Még egy átlagosan száraz és kevésbé 
felhős napon is hirtelen hőmérséklet csökkenést hozhat egy erősebb szél. 
A munkavégzés folytatásához válassz megfelelő szélálló ruházatot. 
Ebben is segít a Snickers Workwear megfelelő kollekciója.

A megbízható szél elleni védelemért
kevésbé aktív munkavégzés alatt a 
Snickers Workwear protektív polár 
az ideális választás.

Átlagos munkavégzés alatt a szél 
elleni védelemhez Soft Shell dzsekik 
ajánlatosak, mint a legjobb védelmi 
lehetőség, szem előtt tartva a 
megfelelő komfort érzetet.

POLÁR

MEGFELELŐ SZÉL 



A Snickers Workwear magasan fejlett A.V.S. technológiájú
 ruhaneműi innovatív poliészter és bambusz szénszálas 
anyagokból készülnek.  

  
   
  

Coolmax®

fejlesztve, így hasznosulva a test szárazon és melegen tartására. 

UV védelem
Az UV védelemmel rendelkező ruhaneműk UPF 
(Ultraviolet Protection Factor  ~ 
ultraibolya védelmi faktor) 
40+ és 50+ védelemmel rendelkeznek a 
bőr védelméért.

Ha a környezet forróra és párásra fordul, a szellőztetés a kulcs. A Snickers Workwear meleg klímára
fejlesztett kollekciói a divatos megjelenés mellett intelligens anyagok alkalmazásával járulnak hozzá
a kiváló kényelemhez és funkcionalitáshoz. Kalóznadrágok és rövid nadrágok fejlett szellőztetési
technológiával és megannyi hasznos zsebbel csak két példa a kollekció teljes garnitúrájából.

Anyag

BőrTest nedvesség 

Nedvesség

MEGOLDÁS PÁRA 

High-tech materials at work. Read more about our 
advanced materials at www.snickersworkwear.com

Hig eh techhh tt i li l oour
t i k m

A Snickers Workwear magasan fejlett A.V.S. technológiájúA Snickers Workwear magasan fejlett A.V.S. technológiájú

Fejlett anyagtechnológiák

Nanotechnológiai szintű, egy milliomod milliméter pórus 
nagyságú bambusz és kevert szálas poliészter kiváló 
elegyéből jön létre ez a magas légáteresztő képességű 
A.V.S. szövet, amely kivételes nedvesség áteresztést, 
UV védelmet és szag mentes komfortot tesz lehetővé.  

ÉS MELEG ELLEN

  



Fehér, rázkódás elnyelő acél mérőszalagok, 16 mm 
penge szélességgel, hitelesített miliméter
alapú beosztással, ABS műanyag házban. 
Kombinált mérő és jelölő élek segítségével gyors
mérés és jelölés belső és külső hossz esetében is.  
Egyes típusoknál cső átmérő
és körméret mérési lehetősé a szalag külső 
oldalán vagy a belső oldalon a miliméter
skála mellett feltűntetve. 
Könnyű övre csiptetési lehetőség. 

MÉRŐSZALAGOK

Belső hossz mérés olyan
egyszerűen és gyorsan,
mint külső hossz esetén

Kombinált mérés és
jelölés a pontos méret
többszöri használatával

Mérés után azonnali
jelölési lehetőség a fém
karcoló segítségével

Körzőként használva
körívek rajzolása 

Auto zárás, kioldó és
fék funkciók a gombbal

Körméret és cső átmérő
mérési lehetőség

Biztonsági tartó szalag
rögzítési lehetősége

Gyors kioldós, övre
csiptethető rögzítés

Az övre csiptető rögzítő 
gyorsan levehető

1  2  3  
1.

2.

3. A kés övön is hordható. Túl vastag öv
esetén szükség lehet a rögzítő szeg
eltávolítására a képen is látható módon.

Egyedülálló módszerrel rögzíthető Snickers 
Workwear nadrágokra, szerelőmellényekre,
övekre! A nadrág jobb szárán található
gombra akasztható, amely erős és 
biztonságos kapcsolatot eredményez.
Szükség esetén könnyen eltávolítható.

Akassza a gombra a késtartót, határozottan
pattintsa vissza a fedelet. Az eltávolításhoz
hajtsa fel a fedelet és akassza le a gombról.

KÉSEK

Edzett, erős acél.
A Hultafors kések minőségi japán acélból
készülnek. A vágó éleket több folyamat
során élezik, a végső fázis egy bőrrel 
történő fenés. Ennek köszönhetően egy
igazán éles és egyben tartós kést kapunk.

Speciális műanyag tok.
Mind a markolat, mind a tartó erős PP–
polyprophilene anyagból készül.
A markolat kézhez illő kialakítást kapott.
A tartó egy gombbal Snickers Workwear
nadrágokra illeszthető.

Dupla tartó.
Ha egynél több késre van szükséged
munka közben, válaszd a dupla tartót!
Különböző kombinációkban kapható
kések biztosítják a megfelelő párost.
Szintén övön, nadrágon hordhatóak.

Szakmaspecifikus kések.
Egyedi módon kialakított kések az éppen
aktuális munkafolyamatra! Választhatsz
festő, villanyszerelő, vízvezeték-szerelő
kést, de kínálunk véső kést, valamint
tompított hegyű biztonsági kést is.

Véső

Vízvezeték-szerelő

Szénacél vagy 
rozsdamentes acél
általános késekVillanyszerelő

Festő

Biztonsági



Egy kényelmes és ergonómikus nyél az
alak, anyag, felület és méret helyes 
megválasztásával tud kényelmes fogást 
biztosítani. A használó által kifejtett erő 
a helyes nyél választással csökkenthető, 
így biztosítva a hatékony és egyenletes
munkavégzést hosszú távon.

Egy könnyű kalapács könnyen kezelhető,
kisebb a sérülés veszélye, könnyen övre 
helyezhető és kisebb erőkifejtést igényel
használata. Ha takarékoskodni akarsz 
az erőddel egy hosszú munkanapon, 
válaszd a Hultafors kalapácsait.

A kalapács fejében keletkező vibrációk
a nyélben végigfutva elérnek a 
kézfejhez is. A lökéshullámok 
elnyelésével azonban a kalapács
élettartama meghosszabítható, 
valamint használójának egészsége is
megőrizhető, valamint kényelmesebb
munkavégzést biztosít egész napra.

A Hultafors által használt kalapács nyél
készülhet hickory fából, acélból vagy 
üveggyapotból. Minden acél nyél 
rezgéselnyelő és biztonságos fogást 
nyújtó gumibevonattal rendelkezik.

KALAPÁCSOK

Világszerte ismert minőségi baltáink
erős svéd acélból készülnek.
Az acél készítésekor egy olyan felület 
kerül felvitelre, amelyet utólag lehet
köszörülni minőség romlás nélkül. 

A Hultafors balták kézzel kovácsoltak.
Az acél fel többszöröse kovácsolt, míg
eléri a megfelelő formáját. Ez a kézműves
teljesítmény teszi kiváló minőségűvé
más baltákkal szemben.

Számos különböző feladathoz készült
balta, fejsze és szekerce található a 
Hultafors kínálatában, legyen az sport,
munka vagy szabadidős tevékenység.
Szerszámait a feladathoz illően kezelje!

A nyél erős és egyben rugalmas amerikai
hikori fából készül. Ez tradícionálisan
szerszámok nyeléhez használt fa típus.
A hikori fa kiváló minőségű, helyes
használat mellet nem törhet el!

BALTÁK



www.sshshop.hu
Safety Systems Hungária Kft.

info@sshshop.hu
+36-1-784-7079

2014

A Hultafors története 1883-ban kezdődött egy innovatív colstok kiadásával kezdődött Svédországban.
Mára világszerte elterjedtek elismert, prémium minőségű baltáik, késeik, kalapácsaik,
mérő és szintező eszközeik, de a Hultafors véső, pöröly vagy feszítővas is a legjobbak közé tartozik.
A Snickers Workwear 1975 óta létezik, Stockholmban alapították, mára a Hultafors csoport tagja.
Negyven év alatt kiváló megoldásokkal, technikai újításokkal forradalmasították a munkaruházat piacát.
Svéd minőség és kiváló megoldások szél, eső vagy hideg ellen. Ezek jutnak eszébe először azoknak, 
akik ismerik és használják termékeiket. 
Negyven év szakértelme és a folyamatos innováció a garancia a minőségre.
2014-ben a kesztyűk következtek. A márka esetében megismert prémium minőség a kesztyűknél is garantált.
Több Snickers Workwear kesztyű Reddot Design Díjat kapott 2014-ben.


