
MUNKARUHA ÚJDONSÁGOK

• tépőzárral állítható mandzsetta • rávarrt, fe-
dett zseb névjegykártyatartóval • betéttel azo-
nos színű varrás • fedett cipzár
• SZÍN: sötétkék/szürke, szürke/narancs
• MÉRET: S–›6XL

NAVY/PADDOCK II   

5NAV050 
cikkszám: 5PAV150 

• gombbal és cipzárral záródó, gumírozott derék 
• zárható hátsó telefonzseb • 2 fedett rávarrott 
zseb a combon • tépőzárral állítható bokarész 
• tépőzáras térdeplőtasak
• SZÍN: sötétkék/szürke, szürke/narancs
• MÉRET: S–›6XL

NAVY/PADDOCK II   

EN 14404:2004+A1:2010

5NAP050
cikkszám: 5PAP150 

• cipzáras mellzseb • fedett telefonzseb a mell-
részen • két fedett farzseb • szerszám- és kala-
pácstartó • tépőzáras térdeplőtasak
• SZÍN: sötétkék/szürke, szürke/narancs
• MÉRET: S–›6XL

NAVY/PADDOCK II   

EN 14404:2004+A1:2010

5NAB050
cikkszám: 5PAB150 

Hosszú bermuda: • térd alá érő hossz • biztonsá-
gi varrás az ülepen • zárható hátsó telefonzseb 
• kétrészes szerszámtartó • fedett rávarrott car-
go zseb a combon
• SZÍN: sötétkék/szürke, szürke/narancs
• MÉRET: S–›6XL

NAVY/PADDOCK II   

5NAS050
cikkszám: 5PAS150  

Rövid bermuda: • térd fölé érő hossz • biztonsá-
gi varrás az ülepen • zárható hátsó telefonzseb 
• kétrészes szerszámtartó • fedett rávarrott car-
go zseb a combon
• SZÍN: sötétkék/szürke, szürke/narancs
• MÉRET: S–›6XL

NAVY/PADDOCK II   

5NAK050
cikkszám: 5PAK150   



• fémmentes • kényelmi betét a láb között • meg-
emelt hátrész • megerősített térdrész • műanyag 
kulcs- vagy kitűzőtartó  
• MÉRET: S–›4XL 

IRAZU   

5IRP120
cikkszám: 5IRP150  

IPARI
HASZNÁLATRA

• műanyag csatos vállpánt • kényelmi betét a láb 
között • gombbal záródó, oldalt gumírozott és ol-
dalgombos derék • megerősített térdrész
• MÉRET: S–›4XL 

IRAZU   

5IRB120
cikkszám: 5IRB150   

IPARI
HASZNÁLATRA

• eltérő színű hagyományos gallér • fedett patent
• patenttal állítható mandzsetta • megerősített 
hátrész
• MÉRET: S–›4XL

IRAZU   

5IRD120 
cikkszám: 5IRD150    

IPARI
HASZNÁLATRA

• patenttal állítható mandzsetta  • tépőzárral ál- 
lítható derék • teljesen fémmentes • megerősí-
tett váll- és hátrész • állig érő húzózár • szennye-
ződésektől védő, tépőzáras cipzárfedő  
• MÉRET: S–›4XL

IRAZU   

5IRJ120
cikkszám: 5IRJ150

IPARI
HASZNÁLATRA

• kopásálló Oxford PES betétek • gombokkal állít-
ható mandzsetta és derék • elrejtett fém alkatré-
szek • díszvarrás  • díszített szellőzőlyukak • állig 
érő húzózár, szennyeződésektől védő, patentos 
cipzárfedővel • hosszított vesevédős derékrész
• MÉRET: S–›6XL*
*Az 5XL és 6XL méretek csak rendelésre és hosszabb átfutási  
idővel érhető el. A részletekről érdeklődjön kacsolattartójánál.

BARVA   

5BAJ150
cikkszám: 5BAJ320  

• kopásálló Oxford PES betétekkel megerősített 
részek • biztonsági tripla varrás és betét a láb 
között • megemelt hátrész • tépőzáras térde-
plőtasak • tépőzárral állítható bokarész • széles 
combzseb • megerősített vonalzózseb
• MÉRET: S–›6XL*
*Az 5XL és 6XL méretek csak rendelésre és hosszabb átfutási  
idővel érhető el. A részletekről érdeklődjön kacsolattartójánál.

BARVA   

EN 14404:2004+A1:2010

5BAP150
cikkszám: 5BAP320   

• kopásálló Oxford PES betétekkel megerősített 
részek • elrejtett fém alkatrészek • biztonsági 
tripla varrás és betét a láb között • megemelt hát- 
rész • tépőzáras térdeplőtasak • Oxford térdfolt 
bőségránccal • többrekeszes fedett cargo zseb
• MÉRET: S–›6XL*
*Az 5XL és 6XL méretek csak rendelésre és hosszabb átfutási  
idővel érhető el. A részletekről érdeklődjön kacsolattartójánál.

BARVA   

EN 14404:2004+A1:2010

5BAB150 
cikkszám: 5BAB320    

• állig érő húzózár, magas álló gallér • beépí-
tett névjegykártyatartó • betéttel azonos színű 
varrás • vízszintes cipzáros zseb bal oldalon 
• MÉRET: XS–›2XL

MISTI   
• övbújtatók, gumírozott derék • tépőzárral állít-
ható bokarész • dupla térdfolt bőségránccal • té-
pőzáras térdeplőtasak • a betéttel azonos színű 
varrás • 2 bebújós oldalzseb és 2 fedett farzseb 
• 1 háromrészes szerszámtartó • 2 fedett rávar-
rott cargo zseb a combon • 1 kitűzőt tartó gyűrű
• MÉRET: XS–›2XL

MISTI   

EN 14404:2004+A1:2010

5MIP050
cikkszám: 5MIP150 

• tépőzárral állítható bokarész • dupla térdfolt 
bőségránccal és tépőzáras térdeplőtasak • be-
téttel azonos színű varrás • egy cipzáras mell-
zseb • egy fedett zseb a mellrészen • szerszám- 
és kalapácstartó • két fedett rávarrott cargo 
zseb a combon • egy kitűzőt tartó gyűrű
• MÉRET: XS–›2XL

MISTI   

EN 14404:2004+A1:2010

5MIB050
cikkszám: 5MIB150

5MIJ050
cikkszám: 5MIJ150 

• kopásálló Oxford 100% PES fekete betétek-
kel megerősített részek: zsebeknél, vállon stb. 
• gombokkal állítható derék • elrejtett fém al-
katrészek • díszített szellőzőlyukak • gombbal és 
cipzárral záródó, gumírozott derék
• MÉRET: S–›4XL

BARVA 

5BAV150
cikkszám: 5BAV320 

• kopásálló Oxford 100% PES fekete betétekkel 
megerősített részek a zsebeknél • megemelt hát-
rész • díszvarrás • gombbal és cipzárral záródó, 
gumírozott derék • egy szerszám- és egy kala-
pácstartó hurok • két bebújós oldalzseb
• MÉRET: S–›6XL*
*Az 5XL és 6XL méretek csak rendelésre és hosszabb átfutási  
idővel érhető el. A részletekről érdeklődjön kacsolattartójánál.

BARVA   

5BAS150
cikkszám: 5BAS320 

NŐI MODELL NŐI MODELL NŐI MODELL



• biztonsági tripla varrás és megemelt hátrész 
• gombbal és cipzárral záródó, gumírozott de-
rék • 2 rávarrt oldalzseb és 2 tépőzáras farzseb 
• 1 cargo zseb több rekesszel • 1 dupla rekeszes 
vonalzó zseb • kalapácstartó hurok
• MÉRET: S–›4XL

OROSI   

5ORS010
cikkszám: 5ORS020  

• sárga színű díszöltések • gombbal és cipzárral 
záródó, gumírozott derék • Cordura 500D  térdfolt 
• tépőzáras térdeplőtasak • két rávarrt, tépőzá-
ras, fedett cargo zseb • kalapácstartó hurok • egy 
háromrészes szerszámtartó hurok
• MÉRET: S–›4XL

TENERIO   

EN 14404:2004+A1:2010 cikkszám: 5TEP010   

• sárga színű díszöltések • gombbal és cipzárral 
záródó, gumírozott derék • két rávarrt, tépőzá-
ras, fedett cargo zseb • kalapácstartó hurok 
• egy háromrészes szerszámtartó hurok   
• MÉRET: S–›4XL

TENERIO   

 
cikkszám: 5TES010    

• Oxford PES betétekkel megerősített vállak, 
zsebek körüli részek • állig érő húzózár • paten-
tos cipzárfedő • magas gallér • patenttal állít-
ható mandzsetta és derékrész • bőségránc a 
könyöknél • függőleges nyílású oldalzseb
• MÉRET: S–›4XL 

OROSI
• Oxford PES betétekkel megerősített térd és 
zsebek körüli rész • biztonsági tripla varrás 
• megemelt hátrész • gombbal és cipzárral zá-
ródó, gumírozott derék • Oxford térdfolt bőség-
ránccal • tépőzáras térdeplőtasak
• MÉRET: S–›4XL

OROSI  

EN 14404:2004+A1:2010

5ORP010
cikkszám: 5ORP020 

• Oxford PES betétekkel megerősített oldalrész, 
zsebek • állig érő húzózár • magas gallér • hálós 
bélés • elasztikus zsinórral állítható derékrész
• MÉRET: S–›4XL

OROSI   

5ORV010
cikkszám: 5ORV020

5ORJ010
cikkszám: 5ORJ020 

SZERELŐK
SZÁMÁRA

SZERELŐK
SZÁMÁRA

SZERELŐK
SZÁMÁRA

SZERELŐK
SZÁMÁRA


