STEP INTO IT

Always in your comfort zone
DANSK

Ocean har mere end 60 års erfaring i at producere beskyttende arbejdstøj. Det hele
startede som et svar på erhvervsfiskernes nødråb på effektivt regntøj, der kunne
holde dem varme og tørre under ekstreme og barske vejrforhold. Tøjet blev skabt i
dyb respekt for brugerne og deres arbejde.
I dag tilbyder Ocean en bred palet af arbejdstøj. Til krævende brancher i kategorierne:
Work (byggeri/industri), Fishing (fiskeri, lystfiskeri og offshore), Agriculture
(landbrug/skovbrug) og Food/Cleaning. Drivkraften er stadig en stor respekt for
de folk, der udfører det fysisk krævende og risikofyldte arbejde – og et ønske om
at sikre en beklædning, der beskytter og styrker brugerne i deres daglige udfordringer.
Vi tror på, at sikkert og komfortabelt beskyttelsestøj fører til tryghed og velvære – og
øget arbejdsglæde.
Respekt handler også om en god og tæt dialog med både slutbrugere og forhandlere,
så vi konstant kan være på forkant med nye ønsker og behov fra produktudvikling til
service, samhandel, levering samt produktdokumentation.

ALWAYS IN
YOUR
COMFORT

PURE

NYHED:
Ocean er nu klar med bæredygtigt regntøj, der er produceret af metervarer
fremstillet af genanvendte plastikflasker.
Det er genbrug, der virkelig gør en forskel for miljøet. Vi er glade for at
bidrage til et bedre miljø gennem nye bæredygtige løsninger, hvor vi kan
tilbyde kunderne et grønt valg uden at gå på kompromis med kvaliteten.
De nye modeller får mærket ”Pure Ocean” og lanceres inden for de
eksisterende segmenter, hvor de hører naturligt hjemme.
Vi vil løbende udvikle og opdatere udvalget af produkter, der fremstilles af
recirkulerede materialer. Altid let genkendelige på mærket ”Pure Ocean”.
Se mere side 18, 103 og 113.
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WORK

Byggeri- og anlæg er hårdt arbejde for hele kroppen. Det er også glæden ved frihed i arbejdet og
frisk luft. I perioder er luften måske rigelig frisk og blæsende eller regnfuld. Så er det lettere at
holde humøret højt og bevare arbejdsglæden med den rette beklædning.

ROCKY
ÅNDBART REGNTØJ

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 100 % polyester 600Dx600D
Mellemlag: TPU membran
Indermateriale: 100 % polyester mesh

Forstærkninger: Cordura® 220 g/m2
Vandsøjletryk: 10.000 mm
Åndbarhed: 5.000 g/m2/24 t.

Findes også i High-vis (se side 60)

ROCKY JAKKE
Dessin: A-113121
Smart arbejdsjakke i kraftige materialer af bedste kvalitet.
Alle sømme er dobbeltsyede og tapede for vandtæthed.
■	YKK® lynlås og dobbelt overfald i front med knap- og velcrolukning
■	Brystlommer med lynlås
■	Aftagelig ID-lomme samt D-ring i front
■	To skrålommer med lynlås
■	Inderlomme med fikseringsbånd til headset
■	Aftagelig og justerbar hætte
■	Velcrojusterbare manchetter med indvendig håndledsfor
■	Velcrojustering i liv
■	EN 343 3-3
Størrelse: XS-4XL
Farve: Sort (051)
Også velegnet til: Agriculture

AFTAGELIG OG JUSTERBAR
HÆTTE

YKK® LYNLÅS
LOMMER MED
LYNLÅS

JUSTERBAR
MANCHET OG
INDVENDIG
HÅNDLEDSFOR

ROCKY BUKS
Dessin: A-114071
Smart arbejdsbuks i kraftige materialer af bedste
kvalitet. Alle sømme er dobbeltsyede og tapede
for vandtæthed.
■	Elastisk linning med bæltestropper
■	Sidelommer med flap og velcrolukning
■	Aftagelige værktøjslommer
■	Tommestoklomme og sidelomme til mobiltelefon
■	Cordura® forstærkede knælommer
■	Forstærkede benafslutninger med knap for
justering af benlængde
■	Refleksdetaljer for bedre synlighed
■	EN 343 3-3
Størrelse: XS-4XL
Farve: Sort (051)
Også velegnet til: Agriculture

10 WORK

REFLEKS FOR
SYNLIGHED

CORDURA®

FARGO JAKKE
ÅNDBART REGNTØJ
Findes også i High-vis (se side 60)

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 100 % polyester 300D
Mellemlag: TPU membran
Vattering: 100 % polyester 120 g/m2

Vandsøjletryk: 5.000 mm
Åndbarhed: 5.000 g/m2/24 t.

FARGO JAKKE
Dessin: A-113131
Vatteret jakke i smart design og med mange lækre detaljer. Alle sømme er dobbeltsyede
og tapede for vandtæthed.
■	YKK® lynlås og dobbelt overfald i front med knap- og velcrolukning
■	Brystlommer med lynlås
■	Aftagelig ID-lomme samt D-ring i front
■	To skrålommer med lynlås og fleecefor
■	Inderlommer med lynlås og velcrolukning
■	Aftagelig og justerbar hætte
■	Indvendig mobillomme med fikseringsbånd til headset
■	Velcrojusterbare manchetter med indvendig håndledsfor
■	Velcrojustering i liv
■	EN 343 3-3
Størrelse: XS-4XL
Farve: Sort (051)
Også velegnet til: Agriculture

WORK 11

ROCKY STRETCH
ÅNDBART REGNTØJ
Findes også i High-vis (se side 59)

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 300D polyester twill
mekanisk stretch med PU coating
Inderlag: 100 % polyester mesh

Vandsøjletryk: 10.000 mm
Åndbarhed: 5.000 g/m2/24 t.

ROCKY STRETCH JAKKE - HERRE
Dessin: A-153121
Funktionel og komfortabel arbejdsjakke i kraftigt 4-vejs stretch materiale.
Sømmene er dobbeltsyede og tapede for optimal vandtæthed.
■	YKK® lynlås og dobbelt overfald i front med knap- og velcrolukning
■	Brystlommer med lynlås
■	Aftagelig ID-lomme samt D-ring i front
■	To skrålommer med lynlås
■	Aftagelig og justerbar hætte
■	Velcrojusterbare manchetter med indvendig håndledsfor
■	Velcrojustering i liv
■	EN343 3-3
Størrelse: XS-4XL
Farve: Sort (051)
Også velegnet til: Agriculture

ROCKY STRETCH JAKKE - DAME
Dessin: A-153122
Funktionel og komfortabel dame arbejdsjakke i kraftigt 4-vejs
stretch materiale. Sømmene er dobbeltsyede og tapede for
optimal vandtæthed.
■	YKK® lynlås og dobbelt overfald i front med knap- og
velcrolukning
■	Brystlommer med lynlås
■	Aftagelig ID-lomme samt D-ring i front
■	To skrålommer med lynlås
■	Aftagelig og justerbar hætte
■	Velcrojusterbare manchetter med indvendig håndledsfor
■	Velcrojustering i liv
■	EN343 3-3
Størrelse: XS-3XL
Farve: Sort (051)
Også velegnet til: Agriculture
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ROCKY STRETCH BUKS
Dessin: A-154071
Funktionel og komfortabel arbejdsbuks i kraftigt 4-vejs stretch materiale.
Sømmene er dobbeltsyede og tapede for optimal vandtæthed.
■	Elastisk linning med bæltestropper
■	Sidelommer med flap og velcrolukning
■	Aftagelige værktøjslommer
■	Tommestoklomme og sidelomme til mobiltelefon
■	Cordura® forstærkede knælommer
■	Forstærkede benafslutninger med knap for justering af benlængde
■	Refleksdetaljer for bedre synlighed
■	EN343 3-3
Størrelse: XS-4XL
Farve: Sort (051)
Også velegnet til: Agriculture

MEDUSA
ÅNDBART REGNTØJ
Findes også i High-vis (se side 55)

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 100 % polyester 600Dx600D
Mellemlag: TPU membran
Vattering: 100 % polyester
Indermateriale: 100 % polyester

Forstærkninger: Cordura®
Vandsøjletryk: 13.000 mm
Åndbarhed: 5.000 g/m2/24 t.

MEDUSA SKALJAKKE
Dessin: 130-26
Moderne udendørsarbejdsjakke i højeste kvalitet og de absolut bedste materialer
med perfekt pasform og høj slidstyrke. Alle sømme er dobbeltsyede og tapede for
vandtæthed.
■	Ekstrem god beskyttelse mod vind og vejr
■	Lynlås med velcrolukket overfald i front
■	To inderlommer samt indvendig mobillomme
■	To brystlommer med klap og velcrolukning
■	Høj krave med fleecefor
■	Kraftig elastik i talje og ærmegab
■	Sidelommer med flap
■	YKK® lynlåse
■	EN 343 3-3
Størrelse: XS-5XL
Farve: Sort (8)
Også velegnet til: Agriculture

MEDUSA JAKKE
Dessin: 130-20
Moderne udendørsarbejdsjakke i højeste kvalitet og de absolut bedste materialer
med perfekt pasform og høj slidstyrke. Alle sømme er dobbeltsyede og tapede for
vandtæthed.
■	Ekstrem god beskyttelse mod vind og vejr
■	Lynlås med velcrolukket overfald i front
■	Quiltfor med let vattering (80 g/m2)
■	To inderlommer samt indvendig mobillomme
■	To brystlommer med klap og velcrolukning
■	Høj krave med fleecefor
■	Kraftig elastik i talje og ærmegab
■	Sidelommer med flap
■	YKK® lynlåse
■	EN 343 3-3
Størrelse: XS-5XL
Farve: Oliven (2), navy (3), sort (8), grå (10)
Også velegnet til: Agriculture

MEDUSA BUKS
Dessin: 130-12
Moderne udendørsarbejdsbuks i højeste kvalitet og de absolut bedste materialer med
perfekt pasform og høj slidstyrke. Alle sømme er dobbeltsyede og tapede for vandtæthed.
■	Bred bæltestrop bagpå sikrer bedre vægtfordeling og holdbarhed
■	Elastik- og bæltejustering i linning
■	Identitetskorthænger
■	Baglommer med nem og hurtig velcrolukning
■	Aftagelige hængeforlommer - ekstra sikret i skjult hængestrop med knap
■	Hammerstrop og tommestoklomme
■	Praktisk stor lårlomme
■	Forstærkede knæpudelommer med intelligente justeringsmuligheder
og flap, der sikrer mod indtrængen af vand
■	3-nålssyning
■	YKK® lynlåse
■	EN 343 3-3
Størrelse: XS-5XL
Farve: Oliven (2), navy (3), sort (8), grå (10)
Også velegnet til: Agriculture
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MEDUSA
ÅNDBART REGNTØJ

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 100 % polyester 600Dx600D
Mellemlag: TPU membran
Indermateriale: 100 % polyester

Forstærkninger: Cordura®
Vandsøjletryk: 13.000 mm
Åndbarhed: 5.000 g/m2/24 t.

Findes også i High-vis (se side 55)

MEDUSA THERMOKEDELDRAGT
Dessin: 130-50
Kraftigt polstret heldragt i højeste kvalitet, som giver en uovertruffen beskyttelse mod kulde
og regn. Alle sømme er dobbeltsyede og tapede for vandtæthed.
■	200 g/m2 vattering (100 % polyester)
■	Kuldebestandig -30 grader celsius
■	Aftagelig komforthætte
■	Tovejslynlås og velcrolukket overfald i front
■	Lynlås nederst på ben
■	Lynlås i ærmegab som giver mulighed for ventilation
■	To frontlommer og to baglommer
■	Mobillomme og inderlomme
■	Sidelommer samt lommer for værktøj/tommestok
■	Forstærkede knæpudelommer
■	Justerbart snoretræk i liv
■	Ærmer med elastisk manchet og velcrolukning for justering af ærmevidde
■	Reflekser på arme, ben og skuldre
■	YKK® lynlåse
■	EN 343 3-3
Størrelse: XS-5XL, Farve: Sort (8), Også velegnet til: Agriculture

MEDUSA OVERALL
Dessin: 130-16
Moderne udendørsarbejdsoverall i højeste kvalitet og de absolut bedste materialer med
perfekt pasform og høj slidstyrke. Alle sømme er dobbeltsyede og tapede for vandtæthed.
■	Brystlomme med klap
■	Bred elastik i ryggen sikrer god komfort og vægtfordeling
■	Kraftige skulderstropper med justeringsmulighed
■	Identitetskorthænger
■	Baglommer med nem og hurtig velcrolukning
■	Ekstremt slidstærke skrålommer med Cordura® forstærkninger
■	Aftagelige hængeforlommer - ekstra sikret i skjult hængestrop med knap
■	Hammerstrop og tommestoklomme
■	Praktisk stor lårlomme med velcrolukning
■	Forstærkede knæpudelommer med intelligente justeringsmuligheder og flap, der sikrer
mod indtrængen af vand
■	YKK® lynlåse
■	EN 343 3-3
Størrelse: XS-5XL, Farve: Oliven (2), navy (3), sort (8), grå (10)
Også velegnet til: Agriculture
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KNÆPUDER
Dessin: 1-111
Knæpuder, som passer i alle bukser og overalls i Medusa-serien samt i det øvrige
Ocean sortiment.
■	Godkendt i henhold til EU-direktivet om personlige værnemidler, 89/686 CEE
Materiale: 100 % EVA
Størrelse: One size
Farve: Sort (10)
Også velegnet til: Agriculture

MEDUSA POLAR
ÅNDBART REGNTØJ
Findes også i High-vis (se side 56)

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 100 % polyester 600Dx600D
Mellemlag: TPU membran
Vattering: 100 % polyester 240 g/m2
For: 100 % polyester Thinsulate®

Forstærkninger: Cordura®
Vandsøjletryk: 13.000 mm
Åndbarhed: 5.000 g/m2/24 t.
Kuldebestandig: -30 grader Celsius

MEDUSA POLAR PARKAJAKKE
Dessin: 131-20
Kraftigt polstret arbejdsjakke i højeste kvalitet og med de absolut bedste materialer.
Jakken giver uovertruffen beskyttelse mod vind og vejr og er testet ved ekstreme
kuldeforhold. Alle sømme er dobbeltsyede og tapede for vandtæthed.
■	Høj krave med fleecefor
■	Dobbeltlukning af ærmer med neoprenmanchet og vindfang
■	Aftagelig pels på hætten
■	ID lomme og D-ring i brystlomme
■	Sidelommer med flap
■	Avanceret aftagelig hætte
■	Aftagelig ansigtskuldeafskærmning
■	Forlænget rygstykke
■	Aftageligt snefang
■	To inderlommer samt indvendig mobillomme
■	To brystlommer med klap og velcrolukning
■	YKK® lynlåse
■	EN 343 3-3
Størrelse: XS-5XL, Farve: Sort (8), Også velegnet til: Fishing

MEDUSA POLAR BUKS
Dessin: 131-12
Kraftigt polstret arbejdsbuks i højeste kvalitet og de absolut bedste materialer med perfekt
pasform og høj slidstyrke. Giver uovertruffen beskyttelse mod vind og vejr og er testet ved
ekstreme kuldeforhold. Alle sømme er dobbeltsyede og tapede for vandtæthed.
■	Bred bæltestrop bagpå sikrer bedre vægtfordeling og holdbarhed
■	Elastik- og bæltejustering i linning
■	Baglommer med nem og hurtig velcrolukning
■	Ekstremt slidstærke skrålommer med lynlås
■	Forstærkede knælommer med flap, der sikrer mod indtrængen af vand
■	Snefang med elastik og knapjustering
■	Lynlås i benafslutning
■	YKK® lynlåse
■	EN 343 3-3
Størrelse: XS-5XL, Farve: Sort (8), Også velegnet til: Fishing

MEDUSA POLAR OVERALL
Dessin: 131-16
Kraftigt polstret arbejdsoverall i højeste kvalitet og de absolut bedste materialer med
perfekt pasform og høj slidstyrke. Giver uovertruffen beskyttelse mod vind og vejr og er
testet ved ekstreme kuldeforhold. Alle sømme er dobbeltsyede og tapede for vandtæthed.
■	Brystlomme med klap
■	Seler med kraftig fixlock-lukning
■	Baglommer med nem og hurtig velcrolukning
■	Ekstremt slidstærke skrålommer med lynlås
■	Forstærkede knælommer med flap, der sikrer mod indtrængen af vand
■	Snefang med elastik og knapjustering
■	Lynlås i benafslutning
■	YKK® lynlåse
■	EN 343 3-3
Størrelse: XS-5XL, Farve: Sort (8), Også velegnet til: Fishing
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THERMO
ÅNDBART REGNTØJ

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 100 % polyamid (Oxford Nylon)
Vattering: 100 % polyester 120 g/m2
Forstærkninger: Dupont Cordura®

Vandsøjletryk: 8.000 mm
Åndbarhed: 2.000 g/m2/24 t.

Findes også i High-vis (se side 58)

2-VEJS
YKK® LYNLÅS

AFTAGELIG
HÆTTE

VELCRO OG
ELASTIK

LYNLÅS
FRA ANKEL
TIL HOFTE

REFLEKS FOR
SYNLIGHED

ÅNDBAR
THERMOKEDELDRAGT
Dessin: 50-52
Varmforet heldragt med brede refleksstriber og
aftagelig komforthætte. Dragten er fremstillet i de
bedste materialer og yder god beskyttelse mod
vind og vejr. Alle sømme er dobbeltsyede og
tapede for vandtæthed.
■	Tovejslynlås og velcrolukket overfald i front
■	Lang lynlås på yderside af benet
■	Ærmer med elastisk manchet og velcrolukning
for justering af ærmevidde
■	To frontlommer og to baglommer
■	Napoleonslomme og inderlomme
■	Sidelommer samt lommer for værktøj/
tommestok
■	Forstærkede knælommer med plads til
knæpuder
■	Justerbart snoretræk i liv
■	YKK® lynlåse
■	EN 343 3-3
Størrelse: XS-8XL
Farve: Rød (5), sort (8), grå (10)
Også velegnet til: Agriculture og fishing
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DUPONT
CORDURA®
KNÆFORSTÆRKNING

ÅNDBAR THERMOKEDELDRAGT TIL BØRN
Dessin: 50-521 eller 50-501

ÅNDBAR
THERMOKEDELDRAGT
Dessin: 50-50

Varmforet heldragt med refleksstriber og aftagelig
komforthætte. Dragten er fremstillet i de bedste
materialer og yder god beskyttelse mod vind og vejr.
Alle sømme er dobbeltsyede og tapede for
vandtæthed.
■	Tovejslynlås og velcrolukket overfald i front
■	Lang lynlås på yderside af benet
■	Lynlås i ærmegab, som giver mulighed for
ventilation
■	Ærmer med elastisk manchet og velcrolukning
for justering af ærmevidde
■	To frontlommer og to baglommer
■	Napoleonslomme og inderlomme
■	Sidelommer samt lommer for værktøj/tommestok
■	Forstærkede knælommer med plads til knæpuder
■	Justerbart snoretræk i liv
■	YKK® lynlåse
■	EN 343 3-3

Varmforet heldragt med refleksstriber og aftagelig
komforthætte. Dragten er fremstillet i de bedste
materialer og yder god beskyttelse mod vind og vejr.
Alle sømme er dobbeltsyede og tapede for vandtæthed.
■	Tovejslynlås og velcrolukket overfald i front
■	Lang lynlås på yderside af benet
■	Lynlås i ærmegab, som giver mulighed for ventilation
■	Ærmer med elastisk manchet og velcrolukning for
justering af ærmevidde
■	To frontlommer og to baglommer
■	Mobillomme og inderlomme
■	Sidelommer samt lommer for værktøj/tommestok
■	Forstærkede knælommer med plads til knæpuder
■	Justerbart snoretræk i liv
■	YKK® lynlåse
■	EN 343 3-3

Størrelse: 4-16 år
Farve: Rød (5), sort (8), grå (10)
Også velegnet til: Agriculture og fishing

ÅNDBAR DAME
THERMOKEDELDRAGT
Dessin: 50-403
Varmforet heldragt med refleksstriber og
aftagelig komforthætte. Dragten er fremstillet i de
bedste materialer og yder god beskyttelse mod
vind og vejr. Alle sømme er dobbeltsyede og
tapede for vandtæthed.
■	Tovejslynlås og knaplukket overfald i front
■	Lang lynlås på yderside af benet
■	Ærmer med elastisk manchet og
velcrolukning for justering af ærmevidde
■	To frontlommer og to brystlommer
■	Napoleonslomme og inderlomme
■	YKK® lynlåse
■	EN 343 3-3
Størrelse: XXS-4XL
Farve: Sort (8)
Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 100 % polyester
Vattering: 100 % polyester 200 g/m2
Vandsøjletryk: 13.000 mm
Åndbarhed: 5.000 g/m2/24 t.

Størrelse: XS-8XL
Farve: Navy (3), rød (5), grå (10), kongeblå (12)
Også velegnet til: Agriculture og fishing

ÅNDBAR BUKS
Dessin: 10-12
Åndbar, vind- og vandtæt buks med elastik i liv.
Alle sømme er dobbeltsyede og tapede for
vandtæthed.
■	To indstiklommer med lynlås og trykknap
■	Lynlås og velcrolukning for justering af
benvidde
■	EN 343 3-3
Størrelse: XS-3XL
Farve: Sort (8)
Også velegnet til: Agriculture
Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 100 % polyamid (Taslan)
Mellemlag: Åndbar PU belægning
For: 100 % polyester
Vandsøjletryk: 5.000 mm
Åndbarhed: 5.000 g/m2/24 t.

WORK 17

PURE OCEAN
PU REGNTØJ

Materialebeskrivelse:
210 g/m2 PU belagt recycled polyester 33 % PU/67 % recycled polyester garn
Vandsøjletryk: 8.000 mm

PURE OCEAN JAKKE HERRE
Dessin: 25-5420
Moderne herreregnjakke lavet i blødt og smidigt materiale. Backingen er lavet af recycled
PET flasker. Der anvendes ca 25 flasker pr jakke.
■	YKK® lynlås og overfald
■	Rygventilation
■	Hættejustering med snor
■	To forlommer og brystlomme
■	Ærmer med knaplukning
■	EN343 3-1
Størrelse: XS-4XL
Farve: Oliven (2), sort (8)

PURE OCEAN JAKKE - DAME
Dessin: 25-5420D
Moderne dameregnjakke lavet i blødt og smidigt materiale.
Backingen er lavet af recycled PET flasker.
Der anvendes ca 25 flasker pr jakke
■	YKK® lynlås og overfald
■	Rygventilation
■	Hættejustering med snor
■	To forlommer og brystlomme
■	Ærmer med knaplukning
■	Bælte ved tajle
■	EN343 3-1
Størrelse: XS-3XL
Farve: Oliven (2), sort (8), gul (1)
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PURE OCEAN BUKS
Dessin: 25-5412
Moderne buks lavet i blødt og smidigt materiale.
Backingen er lavet af recycled PET flasker.
Der anvendes ca 20 flasker pr buks
■	Justerbart snoretræk i liv
■	Reach through lomme
■	Lynlås og velcrolukning for justering af benvidde
■	EN343 3-1
Størrelse: XS-4XL
Farve: Oliven (2), sort (8)

COMFORT STRETCH
PU REGNTØJ

Materialebeskrivelse:
210 g/m2 PU-belagt polyester,
25 % PU/75 % polyester
Vandsøjletryk: 8.000 mm

Findes også i High-vis (se side 63)

HÆTTE SKJULT I
KRAVEN

FRONT MED
YKK LYNLÅS OG
OVERFALD

MANCHET
MED ELASTIK
OG VELCRO

REFLEKS
(DOG IKKE OLIVEN)

COMFORT STRETCH+ JAKKE
Dessin: 22-5420
Nyt upgradet design. Jakke i blødt og smidigt materiale, der er rivefast og kuldebestandigt.
■	YKK® lynlås og overfald med velcrolunkning i front
■	Rygventilation
■	Skjult hætte i kraven
■	To forlommer med lommeklap
■	Napoleons lomme
■	Ærmer med elastisk manchet og velcrolukning
■	Reflekser (dog ikke oliven)
■	EN343 3-1
Størrelse: XS-5XL
Farve: Oliven (2), sort (8), grå (10)
Også velegnet til: Agriculture og fishing
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COMFORT STRETCH
PU REGNTØJ

Materialebeskrivelse:
210 g/m2 PU-belagt polyester: 25 % PU/75 % polyester
Vandsøjletryk: 8.000 mm

Findes også i High-vis (se side 63)

COMFORT STRETCH+ BUKS
Dessin: 22-5412
Nyt upgradet design. Buks i blødt og smidigt materiale, der er rivefast og
kuldebestandigt.
■	Justerbart snoretræk i liv
■	Lynlås og velcrolukning for justering af benvidde
■	Tommestoklomme
■	Reach through lomme
■	Reflekser (dog ikke oliven)
■	EN343 3-1
Størrelse: XS-5XL
Farve: Oliven (2), sort (8), grå (10)
Også velegnet til: Agriculture og fishing
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COMFORT STRETCH+ OVERALL
Dessin: 22-5413
Nyt upgradet design. Overall i blødt og smidigt materiale, der er rivefast og
kuldebestandigt.
■	Justerbart snoretræk i liv
■	Lynlås og velcrolukning for justering af benvidde
■	Tommestoklomme
■	Reach through lomme
■	Reflekser (dog ikke oliven)
■	EN343 3-1
Størrelse: XS-5XL
Farve: Oliven (2), sort (8), grå (10)
Også velegnet til: Agriculture og fishing

COMFORT STRETCH JAKKE
Dessin: 20-5420
Jakke i blødt og smidigt materiale, der er rivefast og
kuldebestandigt.
■	YKK® lynlås og overfald med
velcrolukning i front
■	Rygventilation
■	Skjult hætte i kraven
■	To forlommer med lommeklap
■	Justerbart snoretræk i linning
■	Ærmer med elastisk manchet og
velcrolukning
■	EN 343 3-1
Størrelse: XS-5XL
Farve: Gul (1), oliven (2), navy (3),
orange (11), kongeblå (12)
Også velegnet til:
Agriculture og fishing

COMFORT STRETCH
BUKS
Dessin: 20-5412
Buks i blødt og smidigt materiale, der er
rivefast og kuldebestandigt.
■	Justerbart snoretræk i liv
■	Lynlås og velcrolukning for justering af
benvidde
■	EN 343 3-1
Størrelse: XS-5XL
Farve: Gul (1), oliven (2), navy (3),
orange (11), kongeblå (12)
Også velegnet til:
Agriculture og fishing

COMFORT STRETCH
OVERALL
Dessin: 20-5413

COMFORT STRETCH
REGNSÆT
Dessin: 20-54

Overall i blødt og smidigt materiale, der er
rivefast og kuldebestandigt.
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	Knap i livet for justering
■	Lynlås og velcrolukning for justering af
benvidde
■	EN 343 3-1

Sæt bestående af jakke og buks i blødt og
smidigt materiale, der er rivefast og
kuldebestandigt.

Størrelse: XS-4XL
Farve: Gul (1), oliven (2), navy (3),
orange (11), kongeblå (12)
Også velegnet til: Agriculture og fishing

Jakke
■	YKK® lynlås og knappet overfald i front
■	Rygventilation
■	Skjult hætte i kraven
■	To frontlommer med lommeklap
■	Justerbart snoretræk i linning
■	Ærmer med elastisk manchet og
velcrolukning
■	EN 343 3-1
Buks
■	Buks med justerbart snoretræk i liv
■	Lynlås og velcrolukning for justering af
benvidde
Størrelse: XS-4XL
Farve: Sort (8)
Fås også i camouflage - se side 90
Også velegnet til:
Agriculture og fishing
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COMFORT STRETCH
PU REGNTØJ

Materialebeskrivelse:
210 g/m2 PU-belagt polyester,
25 % PU/75 % polyester
Vandsøjletryk: 8.000 mm

Findes også i High-vis (se side 63)

COMFORT STRETCH
BUKS MED REFLEKS
Dessin: 20-54129
Buks i blødt og smidigt materiale, der er
rivefast og kuldebestandigt.
■	Justerbart snoretræk i liv
■	Lynlås og velcrolukning for justering
af benvidde
■	EN 343 3-1
Størrelse: XS-4XL
Farve: Navy (3)

COMFORT STRETCH
JAKKE MED REFLEKS
Dessin: 20-54209
Jakke i blødt og smidigt materiale, der er
rivefast og kuldebestandigt.
■	Refleksstriber på ærmer, skuldre samt
om livet
■	YKK® lynlås og knappet overfald i front
■	Skjult hætte i kraven
■	To lommer med lommeklap foran
■	Justerbart snoretræk i linning
■	Ærmer med elastisk manchet og
velcrolukning
■	EN 343 3-1
Størrelse: XS-4XL
Farve: Navy (3)
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COMFORT STRETCH
OVERALL MED
REFLEKS
Dessin: 20-54139
Overall i blødt og smidigt materiale, der
er rivefast og kuldebestandigt.
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	Knap i livet for justering
■	Lynlås og velcrolukning for justering
af benvidde
■	EN 343 3-1
Størrelse: XS-4XL
Farve: Navy (3)

COMFORT STRETCH
HELDRAGT
Dessin: 20-5450
Heldragt i blødt og smidigt materiale, der er rivefast
og kuldebestandigt.
■	Lynlås og knappet overfald i front
■	Skjult hætte i kraven
■	Brystlomme
■	Ærmer med elastisk manchet og velcrolukning
■	Lynlås og velcrolukning for justering af benvidde
■	EN 343 3-1
Størrelse: S-4XL
Farve: Gul (1), oliven (2), navy (3),
orange (11)
Også velegnet til:
Agriculture og fishing

COMFORT STRETCH
VATTERET HELDRAGT
Dessin: 20-5450-29
Vatteret heldragt i blødt og smidigt materiale, der er rivefast og kuldebestandigt.
■	Lynlås og knappet overfald i front
■	Skjult hætte i kraven
■	Brystlomme med knaplukning
■	Ærmer med elastisk manchet og velcrolukning
■	Lynlås og velcrolukning for justering af benvidde
■	Refleksstriber på ærmer, bryst og ben samt om livet
■	YKK® lynlåse
■	EN 343 3-1
Størrelse: XS-8XL
Farve: Navy (3)
Også velegnet til:
Agriculture og fishing
Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 170 g/m2 PU-belagt polyester, 30 % PU/70 % polyester
Vattering: 100 % polyester 120 g/m2
Vandsøjletryk: 8.000 mm
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COMFORT LIGHT
PU REGNTØJ

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 170 g/m2 PU-belagt polyester,
30 % PU/70 % polyester
Vandsøjletryk: 5.000 mm

Findes også i High-vis (se side 65)

COMFORT LIGHT
JAKKE
Dessin: 20-3420

COMFORT LIGHT
BUKS
Dessin: 20-3412

Jakke i blødt og smidigt materiale, der er
rivefast og kuldebestandigt.
■	YKK® lynlås og knappet overfald i front
■	Rygventilation
■	Skjult hætte i kraven
■	Justerbart snoretræk i linning
■	Ærmer med trykknapjustering
■	EN 343 3-1

Buks i blødt og smidigt materiale, der er
rivefast og kuldebestandigt.
■	Justerbart snoretræk i linning
■	Knaplukning for justering af benvidde
■	EN 343 3-1

Størrelse: XS-4XL
Farve: Gul (1), oliven (2), navy (3)
Også velegnet til:
Agriculture og fishing

Størrelse: XS-4XL
Farve: Gul (1), oliven (2), navy (3)
Også velegnet til:
Agriculture og fishing

COMFORT LIGHT
HELDRAGT
Dessin: 20-3450

COMFORT LIGHT
OVERALL
Dessin: 20-3413

Heldragt i blødt og smidigt materiale, der er
rivefast og kuldebestandigt.
■	Lynlås og knappet overfald i front
■	Skjult hætte i kraven
■	Brystlomme
■	Ærmer med trykknapjustering
■	Knaplukning for justering af benvidde
■	EN 343 3-1

Overall i blødt og smidigt materiale, der er
rivefast og kuldebestandigt.
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	Knap for justering af livvidde
■	Knaplukning for justering af benvidde
■	EN 343 3-1

Størrelse: XS-4XL
Farve: Navy (3)
Også velegnet til:
Agriculture og fishing
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Størrelse: XS-4XL
Farve: Gul (1), oliven (2), navy (3)
Også velegnet til:
Agriculture og fishing

COMFORT SAFE
PU REGNTØJ

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 170 g/m2 PU-belagt polyester,
59 % PU/41 % polyester
Vandsøjletryk: 8.000 mm

Findes også i High-vis (se side 66)

COMFORT SAFE
JAKKE
Dessin: 21-20

COMFORT SAFE
BUSSERONNE
Dessin: 21-17

Flammehæmmende og antistatisk jakke i
blødt og smidigt materiale, der er rivefast
og kuldebestandigt.
■	Lynlås og knappet overfald i front
■	Fast hætte
■	Justerbart snoretræk i linning
■	Ærmer med knaplukning
■	EN 343 3-1, EN
 ISO 14116, EN 1149-5

Flammehæmmende og antistatisk
busseronne i blødt og smidigt
materiale, der er rivefast og
kuldebestandigt.
■	Fast hætte og knaplukning i hals
■	Justerbart snoretræk i linning
■	Ærmer med trykknapjustering
■ EN 343 3-1, EN
 ISO 14116, EN 1149-5

Størrelse: S-4XL
Farve: Gul (1), oliven (2), navy (3)

Størrelse: S-4XL
Farve: Navy (3)

COMFORT SAFE
BUKS
Dessin: 21-12

COMFORT SAFE
OVERALL
Dessin: 21-13

Flammehæmmende og antistatisk buks i
blødt og smidigt materiale, der er rivefast
og kuldebestandigt.
■	Justerbart snoretræk i linning
■	Knaplukning for justering af benvidde
■	EN 343 3-1, EN
 ISO 14116, EN 1149-5

Flammehæmmende og antistatisk overall
i blødt og smidigt materiale, der er
rivefast og kuldebestandigt.
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	Knap for justering af livvidde
■	Knaplukning for justering af benvidde
■ EN 343 3-1, EN
 ISO 14116, EN 1149-5

Størrelse: S-4XL
Farve: Gul (1), oliven (2), navy (3)

Størrelse: S-4XL
Farve: Gul (1), oliven (2), navy (3)
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COMFORT HEAVY
PU REGNTØJ
Findes også i High-vis (se side 62)

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 220 g/m2 PU-belagt polyamid (nylon),
40 % PU/60 % polyamid
Vandsøjletryk: 8.000 mm
Resistent mod fedt, olie og blod

COMFORT HEAVY
JAKKE
Dessin: 36-20

COMFORT HEAVY
BUSSERONNE
Dessin: 36-17

Regnjakke i blødt og smidigt
materiale, der er rivefast og
kuldebestandigt.
■	Lynlås og knappet overfald i front
■	Løsthængende komforthætte med
indvendigt snoretræk
■	Trykknap for justering af
ærmevidde
■	EN 343 3-1

Busseronne i blødt og smidigt
materiale, der er rivefast og
kuldebestandigt.
■	Fast hætte og knaplukning i
hals
■	Justerbart snoretræk i linning
■	Ærmer med trykknapjustering
■	EN 343 3-1

Størrelse: S-4XL
Farve: Oliven (2), hvid (4),
orange (11), kongeblå (12)
Også velegnet til:
Food/cleaning

Størrelse: S-4XL
Farve: Oliven (2), hvid (4),
orange (11), kongeblå (12)
Også velegnet til:
Food/cleaning

COMFORT HEAVY
BUKS
Dessin: 36-12

COMFORT HEAVY
OVERALL
Dessin: 36-13

Buks i blødt og smidigt materiale,
der er rivefast og kuldebestandigt.
■	Elastik i linning og knapper for
justering i livet
■	Knaplukning for justering af
benvidde
■	EN 343 3-1

Overall i blødt og smidigt
materiale, der er rivefast og
kuldebestandigt.
■	Elastiske seler og fixlocklukning
■	Knaplukning for justering af
benvidde
■	EN 343 3-1

Størrelse: S-4XL
Farve: Oliven (2), hvid (4),
orange (11), kongeblå (12)
Også velegnet til:
Food/cleaning
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Størrelse: S-4XL
Farve: Oliven (2), hvid (4),
orange (11), kongeblå (12)
Også velegnet til:
Food/cleaning

ATEC DE LUXE
PU REGNTØJ

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 170 g/m2 PU-belagt polyamid (nylon),
45 % PU/55 % polyamid
Vandsøjletryk: 8.000 mm

Findes også i High-vis (se side 68-72)

”REACH THROUGH”
LOMME

TOMMESTOKLOMME

VELCRO

FORLÆNGET RYG

ATEC DE LUXE
PREMIUM JAKKE
Dessin: A-123071

ATEC DE LUXE
BUKS
Dessin: A-124021

Smart jakke i let og blødt materiale, der er ekstremt strækbart samt
rivefast og kuldebestandigt.
■	Lynlås med overfald i front
■	Aftagelig hætte med snoretræk
■	Brystlommer med gennemstik samt flap og knaplukning
■	ID-kortlomme og to forlommer med flap
■	Forlænget rygstykke
■	Velcrolukning for justering af ærmevidde
■	EN 343 3-1

Buks i let og blødt materiale, der er ekstremt strækbart samt rivefast
og kuldebestandigt.
■	Elastiklinning med snoretræk og låsbar strop
■	Gennemstiklommer med flap og knaplukning
■	Baglomme samt tommestoklomme
■	EN 343 3-1

Størrelse: S-3XL
Farve: Sort/orange (051)

Størrelse: S-3XL
Farve: Sort (051)
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ATEC
PU REGNTØJ

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 170 g/m2 PU-belagt polyamid (nylon),
45 % PU/55 % polyamid
Vandsøjletryk: 8.000 mm

Findes også i High-vis (se side 68-72)

ATEC JAKKE
Dessin: A-123021

ATEC JAKKE
Dessin: A-123331

Jakke 100 cm med hætte.
■	Hætte med snoretræk
■	Trykknapper
■	EN 343 3-1

Jakke 80 cm med hætte.
■	Aftagelig hætte med snoretræk
■	Rygventilation
■	Lynlås og overfald med trykknapper
■	Lommer med klap
■	Snoretræk for justering i linning
■	Trykknapper for justering af
ærmevidde
■	EN 343 3-1

Størrelse: XS-2XL
Farve: Oliven (011),
orange (031), navy (041)

Størrelse: S-2XL
Farve: Oliven (011), orange (031),
navy (041)

ATEC BUKS
Dessin: A-124011

ATEC OVERALL
Dessin: A-125011

■	Elastik i linningen med snoretræk og
aflåselig snorestopper
■	EN 343 3-1

■	Justerbare og elastiske seler
med fixlock-lukning
■	Trykknapper til justering i
sideåbning
■	EN 343 3-1

Størrelse: XS-3XL
Farve: Oliven (011), orange (031),
navy (041)

Størrelse: S-3XL
Farve: Oliven (011),
orange (031), navy (041)

ATEC OVERTRÆKSBEN
Dessin: A-120013

ATEC SYDVEST
Dessin: A-128011

■	Fastgøres med krog
■	To mulige indstillinger
■	EN 343 3-1

Sydvest, foret.
■	Bindebånd
■	Flonelsfor
■	EN 343 3-1

Størrelse: One size
Farve: Oliven (011), orange (031),
navy (041)
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Størrelse: S-XL
Farve: Oliven (011),
orange (031)

ATEC
PU REGNTØJ

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 170 g/m2 PU-belagt polyamid (nylon),
45 % PU/55 % polyamid
Vandsøjletryk: 8.000 mm

Findes også i High-vis (se side 68-72)

ATEC HELDRAGT
Dessin: A-127021
Heldragt i smidigt materiale, der er rivefast
og kuldebestandigt.
■	Hætte med snoretræk
■	Lynlås og dobbelt overfald med
trykknapper
■	Brystlommer med lommeklap
■	Velcrolukning for justering af benvidde
■	EN 343 3-1
Størrelse: S-4XL
Farve: Oliven (011), orange (031)

ATEC HELDRAGT VARMFORET
Dessin: A-127033
Vatteret heldragt i smidigt materiale, der er
rivefast og kuldebestandigt.
■	Skjult hætte i kraven
■	Krave med fleece
■	Elastik i linningen
■	Tovejs-lynlås og dobbelt overfald
■	Bryst- og frontlommer med lommeklap
■	Elastiske manchetter og vindfang i ærmer
■	Tovejs-lynlås fra benene op til taljen
■	Velcrolukning for justering af benvidde
■	Quiltet polyesterfor med vattering (120 g/m2)
■	EN 343 3-1
Størrelse: S-3XL
Farve: Navy (041)

ATEC LIGHT
PU REGNTØJ

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 170 g/m2 PU-belagt polyester,
40 % PU/60 % polyester
Vandsøjletryk: 5.000 mm

Findes også i High-vis (se side 68)

ATEC LIGHT
CHARLIE SÆT
Dessin: A-221051
Regnsæt i let og blødt materiale.
Sættet leveres i en praktisk æske.
Jakke:
■	Aftagelig hætte
■	To forlommer
■	Snoretræk for justering i linning
■	Velcrolukning for justering af ærmevidde
■	Reflekser på ærmerne og ryggen
■	Indvendig mobillomme
■	EN 343 3-1
Buks:
■	Elastik i linningen
■	Velcrolukning for justering af benvidde
■	Reflekser på buksebenene
■	EN 343 3-1
Størrelse: XS-4XL
Farve: Sort (051)
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OFFSHORE
PVC

Materialebeskrivelse:
325 g/m2 PVC-belagt polyester, 83 % PVC/17 % polyester
Vandsøjletryk: 20.000 mm
Resistent mod olie og fedt
Flammehæmmende

OFFSHORE HELDRAGT
Dessin: 30-50
Heldragt i smidigt og kuldebestandigt materiale.
■	Komforthætte med indvendigt snoretræk
■	Lynlås og knappet overfald i front
■	Elastik i ryg
■	Trykknapper for justering af arm- og benvidde
■	Fås med alle ærmeløsninger – se side 37
■ EN ISO 14116, EN 343 3-1
Størrelse: S-5XL
Farve: Oliven (2), fl. orange (6)
Også velegnet til: Fishing

30 WORK

OFFSHORE BESKYTTELSESDRAGT
Dessin: 30-55
Dessin: 30-557 (med S5 sikkerhedsstøvle)
Heldækkende beskyttelsesdragt til tankrensning, olieforurening eller andet
saneringsarbejde. Udført i kraftigt materiale, der er utroligt slidstærkt og
kuldebestandigt.
■	Påsvejsede støvler
■	Velcrolukning med overfald og indvendig fold
■	Gummimanchet i ærmer for fuldstændig vandtæthed
■	Fås med påsvejsede handsker – se side 37
■ EN ISO 14116, EN 343 3-1
Dragtstørrelse: S-3XL
Støvlestørrelse: 40-50
Farve: Fl. orange (6)
Også velegnet til: Fishing
Materialebeskrivelse:
600 g/m2 PVC-belagt polyester, 83 % PVC/17 % polyester
Vandsøjletryk: 20.000 mm
Resistent mod olie og fedt

SITEX
PVC

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 235 g/m2 PVC-belagt polyester,
25 % PVC/75 % polyester
Vandsøjletryk: 8.000 mm

Findes også i High-vis (se side 74-75)

SITEX JAKKE
Dessin: A-143161
Jakke 80 cm med krave.
■	Fløjlsforet krave
■	Trykknapper
■	EN 343 3-1
Størrelse: S-3XL
Farve: Olive (011), orange (031), navy (041)
Også velegnet til: Agriculture

SITEX JAKKE
Dessin: A-143171
Jakke 100 cm med hætte.
■	Hætte med snoretræk
■	Trykknapper
■	EN 343 3-1
Størrelse: S-2XL
Farve: Orange (031), navy (041)
Også velegnet til: Agriculture

SITEX FRAKKE
Dessin: A-146031
Frakke 125 cm med hætte. Smart design.
■	Hætte
■	Skrålommer
■	Slids i ryggen
■	EN 343 3-1
Størrelse: XS-3XL
Farve: Orange (031), sort (051)
Også velegnet til: Agriculture
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SITEX
PVC

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 235 g/m2 PVC-belagt polyester,
25 % PVC/75 % polyester
Vandsøjletryk: 8.000 mm

Findes også i High-vis (se side 74-75)

SITEX BUKS
Dessin: A-144071

SITEX OVERALL
Dessin: A-145121

■	Snoretræk i linningen
■	EN 343 3-1

■	Justerbare og elastiske seler med
fixlock-lukning
■	Trykknapper til justering i
sideåbning
■	EN 343 3-1

Størrelse: S-3XL
Farve: Oliven (011), orange (031),
navy (041)
Også velegnet til:
Agriculture

SITEX OVERTRÆKSBEN
Dessin: A-140391
■	Fastgøres med krog
■	2 indstillinger
■	EN 343 3-1
Størrelse: One size
Farve: Orange (031)
Også velegnet til:
Agriculture
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Størrelse: S-2XL
Farve: Oliven (011), orange (031)
Også velegnet til:
Agriculture

SITEX SYDVEST
Dessin: A-148041
Sydvest uforet
■	Snoretræk
■	EN 343 3-1
Størrelse: S-XL
Farve: Orange (031), navy (041),
Også velegnet til: Agriculture

LETVÆGTS PVC
285 GSM
”REACH THROUGH”
LOMME

LYNLÅS OG
KNAPLUKNING

TOMMESTOKLOMME

VELCROJUSTERING

SITEX FALLUN JAKKE 100 CM
Dessin: A-143072
Letvægts PVC jakke med mange detaljer.
■	Lynlås og knaplukning
■	Reach-through brystlomme
■	ID-lomme
■	Velcrojustering af ærmer
■	Forlænget ryg
■	EN 343 3-1

SITEX FALLUN BUKS
Dessin: A-144021
Letvægts PVC buks med mange detaljer.
■	Reach-through lomme/åbning for hængelommer
■	Baglomme
■	Tommestoklomme
■	EN 343 3-1
Størrelse: S-3XL
Farve: Sort/orange (051)
Også velegnet til: Agriculture
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SITEX
PVC

Materialebeskrivelse:
285 g/m2 PVC/polyester.
Vandsøjletryk: >20.000 mm

Findes også i High-vis (se side 74-75)

SITEX MORA JAKKE 80 CM
Dessin: A-143031
Letvægts PVC jakke.
■	Lynlås og knaplukning
■	Ærmelukning med elastik og velcro
■	EN 343 3-1

SITEX KULNA BUKS
Dessin: A-144073
Letvægts PVC buks.
■	Knapjustering i ben
■	EN 343 3-1
Størrelse: S-3XL
Farve: Orange (031)
Også velegnet til: Agriculture
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SITEX OHAVA FRAKKE 135 CM
Dessin: A-146032
Letvægts PVC frakke med mange detaljer.
■ Lynlås og knaplukning
■ ID-lomme
■ EN 343 3-1
Størrelse: S-3XL
Farve: Sort (051)
Også velegnet til: Agriculture

ECONOMY
PVC

Materialebeskrivelse:
460 g/m2 PVC-belagt polyester
Vandsøjletryk: >20.000 mm

ECONOMY JAKKE
Dessin: 18-20
■	Lynlås og knappet overfald i front
■	Løsthængende hætte med snoretræk
■	To frontlommer med lommeklap
■	Ventilation i ærmegab
■	Snoretræk for justering i linning
■	Trykknap for justering af ærmer
■	EN 343 3-1
Størrelse: S-3XL
Farve: Gul (1), oliven (2), fl. orange (6)
Også velegnet til: Fishing

ECONOMY OVERALL
Dessin: 18-13
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	Trykknapper til justering i talje og ben
■	EN 343 3-1
Størrelse: S-3XL
Farve: Gul (1), oliven (2), fl. orange (6)
Også velegnet til: Fishing

ECONOMY HELDRAGT
Dessin: 18-50
■	Tovejs lynlås og knappet overfald i front
■	Løsthængende hætte med snoretræk
■	Elastik i ryggen
■	Strikket vindfang i ærmer samt trykknap til justering i ærmer og ben
■	Brystlomme med knappet lommeklap
■	EN 343 3-1
Størrelse: M-3XL (oliven fås til str. 4XL)
Farve: Oliven (2), orange (11)
Også velegnet til: Fishing

WORK 35

DIVERSE
PVC

Materialebeskrivelse:
270 g/m2 PVC-belagt polyester,
70 %PVC/30 % polyester
Vandsøjletryk: 15.000 mm

OVERTRÆKSBEN
Dessin: 50-15

REPARATIONSSÆT
Dessin: 1-2

■	Alle sømme er dobbeltsyede og
tapede for vandtæthed
■	Velcrostrop til montering i bælte
■	EN 343 3-1

■	Til reparation af waders
■	Indeholder lim og materialelapper i forskellige størrelser
Farve: Lys oliven (7), mørk oliven (13)

Størrelse: One size
Farve: Mørk oliven (13)

REPARATIONSLIM
Dessin: 1-4

STØVLEOPHÆNG
Dessin: 1-3

Lim til reparation af waders.

Ophæng til montering på væg.
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ÆRMELØSNINGER

MED ELASTIK
Dessin: -3

MED PÅSAT NEOPRENMACHET
Dessin: -4

■	K an udføres stykvis på Classic, Offshore, Comfort Heavy,
Comfort Stretch og Comfort Light

■	Størrelse justeres med saks
■	Kan udføres stykvis på Hurricane, Classic og Offshore

MED VINDFANG
OG ELASTIK
Dessin: -43

MED VINDFANG OG
NEOPRENMANCHET
Dessin: -44

■	Minimumbestilling 55 stk.
■	Kan udføres på Classic, Offshore og Comfort Heavy

■	Minimumbestilling 55 stk.
■	Kan udføres på Classic og Offshore

MED PÅSAT HANDSKE
Dessin: -45

MED GUMMIMANCHET
Dessin: -46

■	K an udføres stykvis på Hurricane, Classic og
Offshore

■	Størrelse justeres med saks
■	Kan udføres stykvis på Heavy Duty, Hurricane, Classic og Offshore

HÅNDLEDSBÅND
Dessin: 70-30
■	Elastikbånd med velcro
Størrelse: M-L
Farve: Hvid (4)

WORK 37

OUTDOOR

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 100 % polyester softshell
For: 100 % polyester netfor
Forstærkninger: Cordura®

Vandsøjletryk: 5.000 mm (Ydermateriale)
Åndbarhed: 3.000 g/m2/24 t.

THOR SOFTSHELL
Dessin: 80-76
Moderne softshell jakke i 4-vejs strækbart stof, der giver stor
bevægelsesfrihed og fleksibilitet.
■	Komforthætte med justeringsmuligheder
■	Beskyttet taljejustering
■	To inderlommer med lynlås
■	Smart ærmelomme til mobil mv.
■	Ekstremt slidstærke sidelommer med forstærkninger
■	Cordura® forstærkninger ved ærmepåhæftninger og lynlåse
■	Smarte Velcro-manchetter til justering af ærmegab
■	YKK® lynlåse
■	Nano Teflon® behandlet hvilket øger slidstyrken og gør
jakken smuds- og vandafvisende
Størrelse: S-4XL
Farve: Oliven (2), sort (8)
Også velegnet til: Fishing

OUTDOOR
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Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 100 % polyester
For: 100 % polyester

Påsætninger: 75D softshell,
88 % polyester, 12 % elastan

THOR QUILTJAKKE
Dessin: 10-26
Smart thermojakke i quiltet tolags-polyester, som giver en behagelig isolering.
Kontrastsyninger og materialedetaljer giver et moderne look.
■	Brystlomme og to forlommer med lynlås
■	Refleks piping på skulderfront og –bag
■	Elastisk rib i ærmer og liv
■	Forlænget rygstykke for øget komfort
Størrelse: XS-5XL
Farve: Sort (8)
Også velegnet til: Fishing og agriculture

OUTDOOR

Materialebeskrivelse:
100 % polyester
For 240 g/m2 Therma Fit panels

TERNI CROSS
Dessin: 80-22
Moderne dunjakke i let materiale og prima kropsisolerende.
■ Strikærmer med vindbreaker
■ Praktiske lommer
■ Bryst- og ærmelomme med lynlås
■ Forlænget ryg
■ Reflekser ved ærme
■ YKK® lynlås
Størrelse: XS-5XL
Farve: Sort med grå lynlås tape (810),
sort med orange lynlås tape (811)

TERNI FLEX
Dessin: 80-23
Moderne dunjakke i let materiale og prima kropsisolerende.
■ Softshell ærmer
■ Praktiske lommer
■ Bryst- og ærmelomme med lynlås
■ Forlænget ryg
■ Reflekser ved ærme
■ YKK® lynlås
Størrelse: XS-5XL
Farve: Sort med grå lynlås tape (08)

WORK 39

OUTDOOR

NALDO BUKS
Dessin: 82-12
Moderne håndværkerbuks i højeste kvalitet. Perfekt pasform og masser af
detajler. Benlængden kan øges med 6 cm.
■ Stretch ved inderlår og lysken
■ To forstærkede sidebæltestropper med dobbelt velcrolukning
■ Elastik- og bæltejustering i linning
■ Baglommer med nem og hurtig velcrolukning
■ Forstærkede knæpudelommer med udløbshuller til vand/snavs
■ Fastsyede hængeforlommer
■	Hammerstrop og tommestoklomme med løs bund for bedre
bevægelsesfrihed og fleksibilitet
■ Ergonomisk placeret lårlomme med velcrolukning
■ YKK® lynlåse
■	Forstærkning nederst på ben, som kan laves 6 cm længere
■ Leveres med bælte
Størrelse: XS-5XL
Farve: Sort med grå bartack (810), sort med orange bartack (811)
Materialebeskrivelse:
280 g/m2 brushed twill.
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RONO BUKS
Dessin: 82-12B
Moderne arbejdsbuks i højeste kvaliet. Perfekt pasform og masser af detajler.
Benlængden kan øges med 6 cm.
■ Stretch ved inderlår og lysken
■ To forstærkede sidebæltestropper med dobbelt velcrolukning
■ Elastik- og bæltejustering i linning
■ Baglommer med nem og hurtig velcro lukning
■ Forstærkede knæpudelommer med udløbshuller til vand/snavs
■	Hammerstrop og tommestoklomme med løs bund for bedre bevægelsesfrihed
og fleksibilitet
■ Ergonomisk placeret lårlomme med velcrolukning
■ YKK® lynlåse
■	Forstærkning nederst på ben, som kan laves 6 cm længere
■ Leveres med bælte
Størrelse: XS-5XL
Farve: Sort med grå bartach (810), sort med orange bartach (811)
Materialebeskrivelse:
280 g/m2 brushed twill.

OUTDOOR

THOR ANDREA DUNJAKKE
Dessin: 80-26
Moderne dunjakke i let materiale og prima kropsisolerende.
■ Strikærmer
■ Praktiske lommer
■ Hætte i strækbart materiale
■ Bryst- og ærmelomme med lynlås
■ Forlænget ryg
■ YKK® lynlås
Størrelse: XS–5XL
Farve: Sort (8)
Materialebeskrivelse:
100 % polyester

THOR LUCA VEST
Dessin: 80-28
Moderne vatteret vest i let materiale og prima kropsisolerende.
■ Brystlomme med lynlås
■ Forlænget ryg
■ YKK® lynlås
Størrelse: XS–5XL
Farve: Sort (8)
Materialebeskrivelse:
100 % polyester

THOR AREZZO
Dessin: 55-26
Lækker jakke i sortmeleret fleece polyester.
■ 2 frontlommer
■ Brystlomme
■ Strækbart softshell i siderne
■ Fleece i kraven
■ YKK® lynlås
Størrelse: XS-5XL
Farve: Grå/sort (8)
Materialebeskrivelse: 100 % polyester, 270 g/m²

WORK 41

OUTDOOR

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 3 lags softshell 320 g/m2,
93 % polyester, 7 % spadex,
TPU membrane med fleece

Indermateriale: 100 % polyester
Vandsøjletryk: 8.000mm (Ydermateriale)
Åndbarhed: 2.000 g/m2/24 t.

OCEAN SOFTSHELL+ HERRE
Dessin: 60-77
Vind- og vandafvisende softshelljakke i elastisk materiale af højeste kvalitet.
■ Brystlomme og to frontlommer
■ Aftagelig hætte
■ Justerbar talje
■ YKK® lynlåse
Størrelse: XS-4XL
Farve: Navy (3), sort (8)

42 WORK

OCEAN SOFTSHELL+ DAME
Dessin: 60-77D
Vind- og vandafvisende softshelljakke i elastisk materiale af højeste kvalitet.
■ Brystlomme og to frontlommer
■ Aftagelig hætte
■ Justerbar talje
■ YKK® lynlåse
Størrelse: XS-3XL
Farve: Navy (3), sort (8)

OUTDOOR

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: softshell microfleece af
100 % polyester
Indermateriale: 100 % polyester

Vandsøjletryk: 8.000 mm (Ydermateriale)
Åndbarhed: 2.000 g/m2/24 t.

OCEAN SOFTSHELL
Dessin: 60-76
Vind- og vandafvisende softshelljakke i elastisk materiale af
højeste kvalitet.
■	Brystlomme og to frontlommer
■	Justerbar talje
■	YKK® lynlåse
Størrelse: XS-5XL
Farve: Navy (3), sort (8)

OCEAN SOFTSHELL - DAMEMODEL
Dessin: 60-76D
Vind- og vandafvisende softshelljakke i elastisk materiale af højeste
kvalitet.
■	Faconsyet
■	Ærmelomme og to frontlommer
■	Justerbar talje
■	YKK® lynlåse
Størrelse: XS-5XL
Farve: Rød (5), sort (8)

OCEAN TECHSHELL
Dessin: 60-79
Smart og funktionel fritidsjakke af letvægtsmateriale, som er vind- og vandtæt.
■	Frontlynlås med indvendigt overfald
■	Ærmelomme og to frontlommer med lynlås
■	Reflekspåsætninger på ærme og ryg
■	Justerbar og aftagelig komforthætte
■	Elastisk ærmeåbning med justerbar velcrolukning
■	Justerbar talje
■	YKK® lynlåse
Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 100 % polyester, 3-lags bonded microfleece
Indermateriale: 100 % polyester
Vandsøjletryk: 8.000 mm
Åndbarhed: 3.000 g/m2/24 t.
Størrelse: XS-5XL, Farve: Sort (8)

WORK 43

OUTDOOR

ANDY PILOTJAKKE
Dessin: 10-59
Robust pilotjakke med tapede sømme.
■ Letvægtsmateriale
■ 5 lommer foran med praktiske detaljer
■ Høj komfort
■ YKK® lynlås
Størrelse: XS–5XL
Farve: Sort (8)
Materialebeskrivelse:
100 % polyester.
Vandsøjletryk: 8.000 mm
Åndbarhed: 3.000 mvp

PANSA STRETCH
SOFT SHELL JAKKE
Dessin: 61-76
Letvægtsjakke i strækbart og komfort materiale .
■ Brystlomme med lynlås
■ Ærmelomme med lynlås
■ YKK® lynlås
Størrelse: XS–5XL
Farve: Sort (8)
Materialebeskrivelse:
100 % polyester.
Vandsøjletryk: 5.000 mm
Åndbarhed: 3.000 mvp

MODENA JAKKE
Dessin: 50-95
Vandafvisende thermoarbejdsjakke i blødt, komfortabelt og slidstærkt
materiale.
■ Lynlås og velcrolukket overfald i front
■ Fire lommer foran samt mobillomme ved brystet
■ Aftagelig hætte med snorjustering
■ Ærmer med elastisk manchet og justerbar velcrolukning
Størrelse: XS-4XL
Farve: Sort (8)
Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 100 % polyester 600D, Mellemlag: PU-membran
For: 100 % polyester, Vattering: 160 g/m2, Vandsøjletryk: 5.000 mm,
Åndbarhed: 3.000 g/m2/24 t.
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OUTDOOR

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 240T polyester med
TPU backing
Indermateriale: 100 % polyester mesh

Vandsøjletryk: 10.000 mm
Åndbarhed: 10.000 g/m2/24 t.

HIGH PERFORMANCE
HERREJAKKE
Dessin: 10-5520

HIGH PERFORMANCE
DAMEJAKKE
Dessin: 10-5520D

En high performance fritidsregnjakke til
den aktive mand udført i de absolut
bedste materialer og med et elegant look,
hvor der også er tænkt på komfort,
vandtæthed og åndbarhed.
■ Vandtæt lynlås
■ Aftagelig hætte skjult i kraven
■ To frontlommer med lynlås
■ Inderlomme
■	Ærmer med elastisk manchet og
justerbar velcrolukning
■ Reflekser
■ EN343 3-3

En high performance fritidsregnjakke til
den aktive kvinde udført i de absolut
bedste materialer og med et elegant
look, hvor der også er tænkt på komfort,
vandtæthed og åndbarhed.
■ Vandtæt lynlås
■ Aftagelig hætte skjult i kraven
■ To frontlommer med lynlås
■ Inderlomme
■	Ærmer med elastisk manchet og
justerbar velcrolukning
■ Reflekser
■ EN343 3-3

Størrelse: XS-4XL
Farve: Sort (8)

Størrelse: XS-3XL
Farve: Sort (8)

HIGH PERFORMANCE
BUKS – REGULAR
Dessin: 10-5512

HIGH PERFORMANCE
BUKS – LANG
Dessin: 10-5512L

En high performance fritidsregnbuks til
den aktive person udført i de absolut
bedste materialer og med et elegant look,
hvor der også er tænkt på komfort,
vandtæthed og åndbarhed.
■ Lynlås og knaplukning i talje
■	Buks med velcrolukning for justering af
benvidde
■ Reflekser
■ EN343 3-3

En high performance fritidsregnbuks til
den aktive person udført i de absolut
bedste materialer og med et elegant
look, hvor der også er tænkt på komfort,
vandtæthed og åndbarhed.
■ Lynlås og knaplukning i talje
■	Buks med velcrolukning for justering
af benvidde
■ Reflekser
■	Skridtlængde er 6 cm længere end
ved regular
■ EN343 3-3

Størrelse: XS-4XL
Farve: Sort (8)

Størrelse: XS-4XL
Farve: Sort (8)

WORK 45

OUTDOOR

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 100 % polyester
Mellemlag: Poratex Excel PU membran
For: 100 % polyester

Vandsøjletryk: 5.000 mm
Åndbarhed: 5.000 g/m2/24 t.

OCEAN DELUXE FRITIDSREGNSÆT
Dessin: 10-57
Åndbart fritidsregnsæt af højeste kvalitet udført i de absolut
bedste materialer og med mange praktiske detaljer.
■	Jakke med YKK® lynlås og knappet overfald i front
■	Aftagelig hætte skjult i kraven
■	To frontlommer med lynlås og lommeklap samt en
inderlomme
■	Brystlomme med lynlås
■	Ærmer med elastisk manchet og justerbar velcrolukning
■	Justerbart snoretræk i linning på både jakke og buks
■	Buks med to indstiklommer og to baglommer med lynlås
■	Lynlås og velcrolukning for justering af benvidde
■	EN 343 3-3
Størrelse: XS-5XL
Farve: Sort (8)

OUTDOOR
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Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 100 % polyester
Mellemlag: Poratex PU membran
For: 100 % polyester

Vandsøjletryk: 5.000 mm
Åndbarhed: 3.000 g/m2/24 t.

OCEAN ÅNDBART
FRITIDSREGNSÆT
Dessin: 10-54
Praktisk letvægtsregnsæt bestående af jakke og buks.
■	Jakke med YKK® lynlås og knappet overfald i front
■	Aftagelig hætte skjult i kraven
■	Jakke med to frontlommer og inderlomme
■	Ærmer med elastisk manchet og justerbar velcrolukning
■	Buks med justerbart snoretræk i linning
■	To indstiklommer
■	Justerbar benvidde
■	EN 343 3-3
Størrelse: XS-5XL
Farve: Sort (8)

OUTDOOR

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 170 g/m2 PU-belagt polyester,
40 % PU/60 % polyester
Vandsøjletryk: 5.000 mm

KEBNEKAISE JAKKE
Dessin: A-223011
Regnjakke i blødt og smidigt materiale, der ikke knitrer ved
bevægelse.
■	Hætte skjult i kraven
■	Ventilation i front og i ryggen
■	To frontlommer med fast lommeklap
■	Justerbar velcrolukning i ærmer
■	EN 343 3-1
Størrelse: XS-XXL
Farve: Oliven (211)
Også velegnet til: Agriculture

KEBNEKAISE BUKS
Dessin: A-224011
Regnbuks i blødt og smidigt materiale, der ikke knitrer ved bevægelse.
■	Elastik og snoretræk i liv
■	Ventilationsnet ved taljen
■	To gennemstikslommer
■	Lynlås og justerbar velcrolukning i ben
■	EN 343 3-1
Størrelse: XS-XXL
Farve: Oliven (211)
Også velegnet til: Agriculture

WORK 47

OUTDOOR

OCEAN FRITIDSREGNSÆT
Dessin: 40-54
Fritidsregnsæt bestående af jakke og buks.
■	Jakke med lynlås i front
■	Ventilation i ryggen
■	Hætte skjult i kraven
■	To frontlommer med lommeklap
■	Ærmer med elastisk manchet og
velcrolukning for justering
■	Buks med elastik i liv
■	Trykknap for justering af benvidde
■	EN 343 3-1
Størrelse: XS-5XL
Farve: Gul (1), oliven (2), navy (3), sort (8)
Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 100 % polyester
Mellemlag: PVC belægning
For: 100 % polyester
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OCEAN CYKELPONCHO
Dessin: 40-24
Praktisk cykelponcho med refleksstribe på ryggen.
■	Løsthængende hætte og justerbar halslukning med snoretræk
■	Ærmeåbninger med forstærkninger og lynlås
■	Frontlomme med velcrolukning
■	EN 343 3-1
Størrelse: One size
Farve: Sort (8)
Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 100 % polyester
Mellemlag: PVC belægning

OCEAN REGNSLAG
Dessin: 40-27

OCEAN REGNSLAG
Dessin: 1-24

Praktisk regnslag med
trykknaplukning i siden.
■	Løsthængende hætte og
justerbar halslukning med
snoretræk
■	Leveres og opbevares i praktisk
pose
■	EN 343 3-1

Praktisk letvægtsregnlag.
■	Løsthængende hætte og justerbar
halslukning med snoretræk
■	Leveres i hele kolli à 50 stk.
■	EN 343 3-1

Størrelse: One size
Farve: Oliven (2), rød (5), sort (8),
mint (15)

Størrelse: One size
Farve: Navy (3), rød (5), sort (8),
transparent (99)
Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 100 % polyethylen

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 100 % polyamid
(rib-stop nylon)

OCEAN SYDVEST
Dessin: 1-6

SYDVEST TIL BARN
Dessin: 20-1006

Den klassiske sydvest med bindebånd.
■	EN 343 3-1

Den klassiske sydvest med bindebånd.
■	EN 343 3-1

Størrelse: One size
Farve: Gul (1), oliven (2), navy (3)

Størrelse: 52, 54, 56
Farve: Gul (1), navy (3), rød (5), pink (16)

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 300 g/m2
PVC-belagt polyester

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 170 g/m2
PU-belagt polyamid (nylon), 45 % PU/55 % polyamid
For: 100 % polyester

WORK 49

THOR LENZING®
FR/AST

Materialebeskrivelse:
70 % Lenzing FR fiber,
30 % Merino uld

THOR LENZING® TRØJE
Dessin: 72-91
Flammehæmmende langærmet undertrøje med
svedtransporterende egenskaber og god komfort.
■	Sømløs udførelse
■	Isolerende
■	Svedtransporterende
■	Slidstærk
■	EN 1149-3, EN 11612
Størrelse: XS-3XL
Farve: Sort (8)
Også velegnet til: Fishing

THOR LENZING® BUKS
Artikel: 72-12
Flammehæmmende lang underbuks med
svedtransporterende egenskaber og god komfort.
■	EN 1149-3, EN 11612
Størrelse: XS-3XL
Farve: Sort (8)

BAMBOO FUNKTIONSUNDERTØJ

Materialebeskrivelse:
95 % polyester med bambusfibre, 5 % elastan

BAMBOO TRØJE
Dessin: 70-91

BAMBOO BUKS
Dessin: 70-12

Langærmet undertrøje med god varmeisolering.
■	Antibakterielt
■	Svedtransporterende
■	Isolerende
■	Slidstærkt

Lang underbuks med god varmeisolering.

Størrelse: XXS/XS, S/M, L/XL, XXL/3XL
Farve: Sort (8)
Også velegnet til: Fishing og agriculture

50 WORK

Størrelse: XXS/XS, S/M, L/XL, XXL/3XL
Farve: Sort (8)
Også velegnet til:
Fishing og agriculture

THOR POLY-DACRON

Materialebeskrivelse:
100 % polyester

THOR
POLY-DACRON TRØJE
Dessin: 71-91

THOR
POLY-DACRON BUKS
Dessin: 71-12

Langærmet undertrøje med svedtransporterende
egenskaber og god komfort.

Lang underbuks med svedtransporterende
egenskaber og god komfort.

Funktionsundertøj i højeste kvalitet i de absolut
bedste materialer med perfekt pasform, som
giver stor bevægelsesfrihed og fleksibilitet.
■	Sømløs udførelse
■	Isolerende
■	Svedtransporterende
■	Slidstærk

Størrelse: XS-3XL
Farve: Sort (8)
Også velegnet til:
Fishing og agriculture

Størrelse: XS-3XL
Farve: Sort (8)
Også velegnet til: Fishing og agriculture

DIVERSE

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 50 % polyester, 50 % bomuld
Indermateriale: 65 % polyester, 35 % bomuld

SKOVOVERALL
Dessin: 99-S1
Slidstærk beskyttelsesoverall ved brug af håndholdt
kædesav.
■	Seler med fixlock-lukning
■	Skæreindlæg på forsiden
■	Vand- og smudsafvisende
■	Lynlås i ben
■	Udvendig og indvendig brystlomme
■	EN 381-5 Design A
■	Sikkerhedsklasse 1 = 20m/sek
■	EN 381-5
Størrelse: XS-4XL
Farve: Grøn (29)
Også velegnet til: Agriculture
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MULTINORM
HIGH-VIS

JUSTERBAR
SKJULBAR
HÆTTE
LOXY
REFLEKS

YKK®
LYNLÅS

MULTINORM
PROTECT JAKKE
Dessin: 10-567
Multinorm-jakke med svejsecertificeringen EN11611.
■ Vandtæt og åndbar
■ Brandhæmmende og antistatisk
■	Kemiresistens som giver brugeren sikkerhed i
potentielt skadelige arbejdsmiljøer
■ Lynlås med overfald
■ Hætte skjult i kraven
■ 2 lommer samt 2 brystlommer
■ ID-kortholder
■ Velcrojustering i ærmerne
■	Certificering: EN20471-3, EB343 3-3, EN1149, EB11612,
EN11611-1, EB61482, EN13034
Størrelse: XS-4XL
Farve: Fl. gul/navy (6103), fl. orange/navy (603)
Også velegnet til: Fishing (Offshore)
Materialebeskrivelse:
300x300D polyester (98 %) og Carbon (2 %)
TPU membran 270 g/m2
3M refleks
Vandsøjletryk: 5.000 mm
Åndbarhed: 5.000 mvp
Flammehæmmende
Antistatisk
Kemiresistens
Foret er flammehæmmende

52 WORK

SYNLIGE
EN · IKONER

MULTINORM JAKKE
Dessin: 10-5688
Vandtæt og åndbar parkajakke, der med sine brandhæmmende, antistatiske og
kemiresistente egenskaber yder brugeren sikkerhed i potentielt skadelige
arbejdsmiljøer.
■	Leveres med probanbehandlet aftagelig inderjakke i quiltet udførelse
■	Lynlås og overfald i front
■	Velcrojusterbar hætte skjult i kraven
■	To frontlommer og to brystlommer samt ID-korthænger
■	Justerbart snoretræk i linning
■	Elastiske manchetter med justerbar velcrolukning
■	Alle sømme er dobbeltsyede og tapede for vandtæthed
■	EN ISO 61482-1-2, EN ISO 20471-3, EN 13034, EN 1149-3, EN 14116, EN 343 3-3.
Størrelse: S-4XL
Farve: Navy (3), fl. orange/navy (603), fl. gul/navy (6103)
Også velegnet til: Fishing (Offshore)
Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 98 % polyester (probanbehandlet), 2 % karbon
Mellemlag: Poratex Premium PU membran
For: 100 % polyester
Forstærkninger: Cordura® Anti-flame
Vandsøjletryk: 5.000 mm
Åndbarhed: 5.000 g/m2/24 t.

MULTINORM PROTECT BUKS
Dessin: 10-137

FIXLOCKLUKNING

Multinorm-buks med svejsecertificeringen EN11611.
■ Vandtæt og åndbar
■ Brandhæmmende og antistatisk
■	Kemiresistens som giver brugeren sikkerhed i potentielt skadelige
arbejdsmiljøer
■ Kraftige seler med fixlock-lukning
■ Velcrolukning i benene
■ Lommer til knæpuder
■	Certificering: EN20471-3, EB343 3-3, EN1149, EB11612, EN11611-1, EB61482,
EN13034
Størrelse: XS-4XL
Farve: Fl. orange/navy (603), Fl. gul/navy (6103) (kan bestilles efter aftale)
Også velegnet til: Fishing (Offshore)
Materialebeskrivelse: 300x300D polyester (98 %) og Carbon (2 %),
TPU membran 270 g/m2, Loxy refleks, vandsøjletryk: 5.000 mm,
Åndbarhed: 5.000 mvp. Flammehæmmende, antistatisk, kemiresistens.
Foret er flammehæmmende.

TOMMESTOK
LOMME

JUSTERBAR BEN
M/VELCRO

WORK 53

MULTINORM
HIGH-VIS

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 98 % polyester
(probanbehandlet), 2 % karbon
Mellemlag:
Poratex Premium PU membran,
For: 100 % polyester

Inderjakke:
100 % anti-peeling polar fleece
Forstærkninger: Cordura® Anti-flame
Vandsøjletryk: 5.000 mm
Åndbarhed: 5.000 g/m2/24 t.

MULTINORM 4-I-1 JAKKE
Dessin: 10-568
Vandtæt og åndbar parkajakke, der med sine brandhæmmende, antistatiske og kemiresistente
egenskaber yder brugeren sikkerhed i potentielt skadelige arbejdsmiljøer.
■	Leveres med aftagelig inderjakke med reflekser og aftagelige ærmer
■	Lynlås og overfald i front
■	Velcrojusterbar hætte skjult i kraven
■	To frontlommer og to brystlommer samt ID-korthænger
■	Justerbart snoretræk i linning
■	Elastiske manchetter med justerbar velcrolukning
■	Alle sømme er dobbeltsyede og tapede for vandtæthed
■	EN ISO 61482-1-2, EN ISO 20471-3, EN 13034, EN 1149-3, EN 14116, EN 343 3-3.
Størrelse: S-4XL
Farve: Navy (3), fl. orange/navy (603),
fl. gul/navy (6103), fl. rød/navy (6503)
Også velegnet til: Fishing (Offshore)

MULTINORM BUKS
Dessin: 10-1288 med probanbehandlet for
Vandtæt og åndbar buks, der med sine brandhæmmende, antistatiske og
kemiresistente egenskaber yder brugeren sikkerhed i potentielt skadelige
arbejdsmiljøer.
■	Bukseben med justerbar velcrolukning
■	Indvendigt snoretræk i linning
■	Hammerstrop og tommestoklomme
■	Lommer til knæpuder
■	Alle sømme er dobbeltsyede og tapede for vandtæthed
■	EN ISO 61482-1-2, EN ISO 20471-3, EN 13034, EN 1149-3, EN 14116, EN 343 3-3.
Størrelse: S-4XL
Farve: Navy (3), fl. orange/navy (603), fl. gul/navy (6103)
Også velegnet til: Fishing (Offshore)

MULTINORM OVERALL
Dessin: 10-1388 med probanbehandlet for
Vandtæt og åndbar buks, der med sine brandhæmmende, antistatiske og
kemiresistente egenskaber yder brugeren sikkerhed i potentielt skadelige
arbejdsmiljøer.
■	Kraftige seler med fixlock-lukning
■	Bukseben med justerbar velcrolukning
■	Hammerstrop og tommestoklomme
■	Lommer til knæpuder
■	Alle sømme er dobbeltsyede og tapede for vandtæthed
■	EN ISO 61482-1-2, EN ISO 20471-3, EN 13034, EN 1149-3, EN 14116, EN 343 3-3.
Størrelse: S-4XL
Farve: Navy (3), fl. orange/navy (603), fl. gul/navy (6103)
Også velegnet til: Fishing (Offshore)

54 WORK

MEDUSA
HIGH-VIS

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 100 % polyester
600Dx600D
Mellemlag: TPU membran
Indermateriale: 100 % polyester

Forstærkninger: Cordura®
Vandsøjletryk: 13.000 mm
Åndbarhed: 5.000 g/m2/24 t.

MEDUSA HIGH-VIS JAKKE
Dessin: 130-2099
Moderne udendørsarbejdsjakke i højeste kvalitet og de absolut bedste
materialer med perfekt pasform og høj slidstyrke. Alle sømme er
dobbeltsyede og tapede for vandtæthed.
■	Ekstrem god beskyttelse mod vind og vejr
■	To inderlommer samt indvendig mobillomme
■	To brystlommer med klap og velcrolukning
■	Høj krave med fleecefor
■	Kraftig elastik i talje og ærmegab
■	Sidelommer med flap
■	YKK® lynlåse
■ EN 343 3-3, EN ISO 20471-3
Størrelse: XS-5XL
Farve: Fl. orange/navy (603), fl. gul/navy (6103)
Også velegnet til: Fishing

MEDUSA HIGH-VIS BUKS
Dessin: 130-1299
Moderne udendørsarbejdsbuks i højeste kvalitet og de absolut bedste materialer med perfekt
pasform og høj slidstyrke. Alle sømme er dobbeltsyede og tapede for vandtæthed.
■	Bred bæltestrop bagpå sikrer bedre vægtfordeling og holdbarhed
■	Elastik- og bælte justering i linning
■	Identitetskorthænger
■	Baglommer med nem og hurtig velcrolukning
■	Aftagelige hængeforlommer ekstra sikret i skjult hængestrop med knap
■	Hammerstrop og tommestoklomme
■	Praktisk stor lårlomme
■	Forstærkede knæpudelommer med intelligente justeringsmuligheder og flap,
der sikrer mod indtrængen af vand
■	YKK® lynlåse
■ EN ISO 20471 kl. 2, EN 343 3-3
Størrelse: XS-5XL
Farve: Fl. orange/navy (603), fl. gul/navy (6103)
Også velegnet til: Fishing

MEDUSA HIGH-VIS OVERALL
Dessin: 130-1699
Moderne udendørsarbejdsoverall i højeste kvalitet og de absolut bedste materialer med
perfekt pasform og høj slidstyrke. Alle sømme er dobbeltsyede og tapede for
vandtæthed.
■	Brystlomme med klap
■	Bred elastik i ryggen sikrer god komfort og vægtfordeling
■	Kraftige seler med justeringsmulighed
■	Identitetskorthænger
■	Baglommer med nem og hurtig velcrolukning
■	Ekstremt slidstærke skrålommer med forstærkninger
■	Aftagelige hængeforlommer - ekstra sikret i skjult hængestrop med knap
■	Hammerstrop og tommestoklomme
■	Praktisk stor lårlomme med velcrolukning
■	Forstærkede knæpudelommer med intelligente justeringsmuligheder og flap, der
sikrer mod indtrængen af vand
■	YKK® lynlåse
■ EN ISO 20471 kl. 2, EN 343 3-3
Størrelse: XS-5XL
Farve: Fl. orange/navy (603), fl. gul/navy (6103)
Også velegnet til: Fishing

WORK 55

MEDUSA POLAR
HIGH-VIS

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 100 % polyester 600Dx600D
Mellemlag: TPU membran
Vattering: 100 % polyester
For: 100 % polyester fleece

Forstærkninger: Dupont Cordura®
Vandsøjletryk: 13.000 mm
Åndbarhed: 5.000 g/m2/24 t.
Kuldebestandig: -30 grader Celsius

MEDUSA POLAR HIGH-VIS BUKS
Dessin: 131-1299
Kraftigt polstret arbejdsbuks i højeste kvalitet og de absolut bedste materialer med
perfekt pasform og høj slidstyrke. Giver uovertruffen beskyttelse mod vind og vejr, og
er testet ved ekstreme kuldeforhold. Alle sømme er dobbeltsyede og tapede for
vandtæthed.
■	Bred bæltestrop bagpå sikrer bedre vægtfordeling og holdbarhed
■	Elastik- og bæltejustering i linning
■	Baglommer med nem og hurtig velcrolukning
■	Ekstremt slidstærke skrålommer med lynlås
■	Knælommer med forstærkning og flap, der sikrer mod indtrængen af vand
■	Snefang med elastik og knapjustering
■	YKK® lynlåse
■ EN ISO 20471 kl. 2, EN 343-3
Størrelse: XS-5XL
Farve: Fl. orange/navy (603), fl. gul/navy (6103)

MEDUSA POLAR HIGH-VIS OVERALL
Dessin: 131-1699
Kraftigt polstret arbejdsoverall i højeste kvalitet og de absolut bedste materialer med
perfekt pasform og høj slidstyrke. Giver uovertruffen beskyttelse mod vind og vejr, og er
testet ved ekstreme kuldeforhold. Alle sømme er dobbeltsyede og tapede for vandtæthed.
■	Brystlomme med klap
■	Seler med kraftig fixlock-lukning
■	Baglommer med nem og hurtig velcrolukning
■	Ekstremt slidstærke skrålommer med lynlås
■	Knælommer med forstærkning og flap, der sikrer mod indtrængen af vand
■	Snefang med elastik og knapjustering
■	YKK® lynlåse
■ EN ISO 20471 kl. 2, EN 343-3
Størrelse: XS-5XL
Farve: Fl. orange/navy (603), fl. gul/navy (6103)

MEDUSA POLAR HIGH-VIS PARKAJAKKE
Dessin: 131-2099
Kraftigt polstret arbejdsjakke i højeste kvalitet og med de absolut bedste
materialer. Jakken giver uovertruffen beskyttelse mod vind og vejr og er
testet ved ekstreme kuldeforhold. Alle sømme er dobbeltsyede og tapede
for vandtæthed.
■	Høj krave med fleecefor
■	Dobbeltlukning af ærmer med neoprenmanchet og vindfang
■	Aftagelig pels på hætten
■	ID lomme og D-ring i brystlomme
■	Sidelommer med flap
■	Avanceret aftagelig hætte
■	Aftagelig ansigtskuldeafskærmning
■	Forlænget rygstykke
■	Aftageligt snefang
■	Indvendig mobillomme
■	To inderlommer og to brystlommer med klap og velcrolukning
■	YKK® lynlåse
■ EN ISO 20471 kl. 3, EN 343-3
Størrelse: XS-5XL
Farve: Fl. orange/navy (603), fl. gul/navy (6103)
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FUNKTIONSBEKLÆDNING
HIGH-VIS

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 100 % polyester
Mellemlag:
Poratex Premium PU membran
For: 100 % polyester

Inderjakke:
100 % anti-peeling polar fleece
Vandsøjletryk: 5.000 mm
Åndbarhed: 5.000 g/m2/24 t.

ÅNDBAR FUNKTIONSBUKS
Dessin: 10-129
Åndbar, vind- og vandtæt buks.
■	Justerbart snoretræk i liv
■	Velcrolukning til justering af benvidde
■	Knælommer med plads til knæpuder
■	Hammerstrop og tommestoklomme
■	Alle sømme er dobbeltsyede og tapede for vandtæthed
■	YKK® lynlåse
■ EN ISO 20471 kl. 1, EN 343 3-3
Størrelse: XS-5XL
Farve: Fl. orange/navy (603), fl. gul/navy (6103)

ÅNDBAR FUNKTIONSJAKKE
Dessin: 10-5699
Åndbar, vind- og vandtæt 4-i-1 jakke med aftagelig inderjakke og mange detaljer.
■	Inderjakke med refleks og aftagelige ærmer
■	Lynlås og velcrolukket overfald i front
■	Justerbart snoretræk i liv og linning
■	Ærmer med elastisk manchet og justerbar velcrolukning
■	Aftagelig skjult hætte i kraven
■	To frontlommer og inderlomme
■	Alle sømme er dobbeltsyede og tapede for vandtæthed
■	YKK® lynlåse
■ EN ISO 20471 kl. 3, EN 343 3-3
Størrelse: XXS-5XL
Farve: Fl. orange/navy (603), fl. gul/navy (6103)

ÅNDBAR FUNKTIONSOVERALL
Dessin: 10-139
Åndbar, vind- og vandtæt overall.
■	Kraftige seler med fixlock-lukning
■	Velcrolukning til justering af benvidde
■	Knælommer med plads til knæpuder
■	Hammerstrop og tommestoklomme
■	Alle sømme er dobbeltsyede og tapede for vandtæthed
■	YKK® lynlåse
■ EN ISO 20471 kl. 1, EN 343 3-3
Størrelse: XS-5XL
Farve: Fl. orange/navy (603), fl. gul/navy (6103)

WORK 57

THERMO
HIGH-VIS

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: Oxford Nylon
100 % polyamid
Vattering: 100 % polyester 120 g/m2
Forstærkninger: Dupont Cordura®

HIGH-VIS THERMOKEDELDRAGT
Dessin: 50-509
Varmforet heldragt med refleksstriber og aftagelig komforthætte. Dragten er
fremstillet i de bedste materialer og yder god beskyttelse mod vind og vejr. Alle
sømme er dobbeltsyede og tapede for vandtæthed.
■	Tovejslynlås og velcrolukket overfald i front
■	Lang lynlås på yderside af benet
■	Lynlås under ærmer, som giver mulighed for ventilation
■	Ærmer med elastisk manchet og velcrolukning for justering af ærmevidde
■	To frontlommer og to baglommer
■	To brystlommer med klap og velcrolukning
■	Mobillomme og inderlomme
■	Sidelommer samt lommer til værktøj/tommestok
■	Forstærkede knælommer med plads til knæpuder
■	Justerbart snoretræk i liv
■	YKK® lynlåse
■ EN ISO 20471 kl. 3, EN 343 3-3
Størrelse: XS-8XL
Farve: Fl. orange/navy (603), fl. gul/navy (6103)
Også velegnet til: Fishing

På sigt ændres modellen til 50-5099

THERMOKEDELDRAGT HIGH-VIS
Dessin: 50-5099
Kedeldragt med aftagelig komfort hætte.
■ To-vejs lynlås
■ Velcrolukket overfald i front
■ Lynlås fra ben til hoft
■ Lynlås i armhule for ventilation
■ 2 frontlommer samt 2 baglommer
■ Mobillomme
■ Inder-, side- samt lommer til værktøj/tommestok
■ Knælommer forstærket med Codura Dupont
■ Justerbart snoretræk i liv
■ Ærmer med elastisk manchet og velcrolukning
■ 3M reflekser
■ YKK® lynlås
■ EN20471, EN 343 3-3
Størrelse: XS-5XL
Farve: Fl. orange/navy (603), fl. gul/navy (6103)
Også velegnet til: Fishing
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Vandsøjletryk: 8.000 mm
Åndbarhed: 2.000 g/m2/24 t.

ÅBO STRETCH
ÅNDBART REGNTØJ
HIGH-VIS

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 300D polyester twill mekanisk
stretch med PU coating
Inderlag: 100 % polyester mesh
Vandsøjletryk: 10.000 mm
Åndbarhed: 5.000 g/m2/24 t.

ÅBO STRETCH JAKKE HERRE
Dessin: A-553171
Funktionel og komfortabel arbejdsjakke i kraftigt 4-vejs stretch materiale.
Sømmene er dobbeltsyede og tapede for optimal vandtæthed.
■	YKK® lynlås og dobbelt overfald i front med knap- og velcrolukning
■	Brystlommer med lynlås
■	Aftagelig ID-lomme samt D-ring i front
■	To skrålommer med lynlås
■	Aftagelig og justerbar hætte
■	Velcrojusterbare manchetter med indvendig håndledsfor
■	Velcrojustering i liv
■ EN343 3-3, EN20471 kl3
Størrelse: XS-4XL
Farve: Fl. gul/sort (771)

ÅBO STRETCH JAKKE DAME
Dessin: A-553172
Funktionel og komfortabel dame arbejdsjakke i kraftigt 4-vejs stretch materiale.
Sømmene er dobbeltsyede og tapede for optimal vandtæthed.
■	YKK® lynlås og dobbelt overfald i front med knap- og velcrolukning
■	Brystlommer med lynlås
■	Aftagelig ID-lomme samt D-ring i front
■	To skrålommer med lynlås
■	Aftagelig og justerbar hætte
■	Velcrojusterbare manchetter med indvendig håndledsfor
■	Velcrojustering i liv
■ EN ISO 20471 class 3, EN 343 3-3
Størrelse: XS-3XL
Farve: Fl. gul/sort (771)

ÅBO STRETCH BUKS
Dessin: A-554081
Funktionel og komfortabel arbejdsbuks i kraftigt 4-vejs stretch materiale.
Sømmene er dobbeltsyede og tapede for optimal vandtæthed.
■	Elastisk linning med bæltestropper
■	Sidelommer med flap og velcrolukning
■	Aftagelige værktøjslommer
■	Tommestoklomme og sidelomme til mobiltelefon
■	Cordura® forstærkede knælommer
■	Forstærkede benafslutninger med knap for justering af benlængde
■	Refleksdetaljer for bedre synlighed
■ EN ISO 20471 class 1, EN 343 3-3
Størrelse: XS-4XL
Farve: Fl. gul/sort (771)

WORK 59

ÅBO
ÅNDBART REGNTØJ
HIGH-VIS

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 100 % polyester 600Dx600D
Mellemlag: TPU membran
For: 100 % polyester mesh
Vandsøjletryk: 10.000 mm
Åndbarhed: 5.000 g/m2/24 t.

ÅBO JAKKE
Dessin: A-513171
■	YKK® lynlås og dobbelt overfald i front med knap- og velcrolukning
■	Brystlommer med lynlås
■	Aftagelig ID-lomme samt D-ring i front
■	To skrålommer med lynlås og fleecefor
■	Inderlommer med lynlås og velcrolukning
■	Indvendig mobillomme med fikseringsbånd til headset
■	Velcrojusterbare manchetter med indvendig håndledsfor
■	Velcrojustering i liv
■	Formsyede ærmer
■ EN ISO 20471 kl. 3, EN 343-3
Størrelse: S-4XL
Farve: Fl. gul/sort (771), fl. orange/sort (801)

ÅBO BUKS
Dessin: A-514081
■	Elastiske, justerbare og aftagelige seler
■	Elastik i linningen med bæltestropper
■	Skrålommer med lynlås og velcrolukning
■	Aftagelige hængelommer med lynlås og trykknapper
■	Tommestoklomme med knivskede
■	Mobillomme på benet
■	Baglommer
■	Forstærkning på knæ og knæpudelommer
■	Forstærkning i benlukningen
■	Trykknap til justering af benlængden
■	Netfor til ventilation ved udsatte områder
■ EN ISO 20471 kl. 2, EN 343 3-3
Størrelse: S-4XL
Farve: Fl. gul/sort (771), fl. orange/sort (801)

NYSTAD JAKKE
Dessin: A-513181
Vatteret jakke i smart design og med mange lækre detaljer. Alle sømme er dobbeltsyede og tapede for vandtæthed.
■	YKK® lynlås og dobbelt overfald i front med knap- og velcrolukning
■	Brystlommer med lynlås
■	Aftagelig ID-lomme samt D-ring i front
■	To skrålommer med lynlås og fleecefor
■	Inderlommer med lynlås og velcrolukning
■	Indvendig mobillomme med fikseringsbånd til headset
■	Velcrojusterbare manchetter med indvendig håndledsfor
■	Velcrojustering i liv
■ EN ISO 20471 kl. 3, EN 343-3
Størrelse: XS-4XL
Farve: Fl. gul/sort (771)
Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 100 % polyester 300D
Mellemlag: TPU membran
Vattering: 100 % polyester 120 g/m2
Vandsøjletryk: 5.000 mm
Åndbarhed: 5.000 g/m2/24 t.

60 WORK

SOFTSHELL
HIGH-VIS

Materialebeskrivelse:
Außenmaterial: 91% Polyester / 9% Elastan
Beschichtung: TPU Membrane
Innenfutter: 100% Polyester
Wassersäule: 5.000 mm.
Atmungsaktivität: 2.000 gr/m2/24 St.

HIGH-VIS SOFTSHELL
Artikel: 60-769
Vind- og vandtæt softshelljakke i elastisk materiale af højeste kvalitet.
■	Aftagelige ærmer
■	Tre frontlommer
■	YKK® lynlåse
■ EN ISO 20471 kl 3 - ved anvendelse uden ærmer EN ISO 20471 kl 1
Størrelse: S-5XL
Farve: Fl. orange/navy (603), fl. gul/navy (6103)
Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: softshell microfleece af 100 % polyester
For: 100 % polyester
Vandsøjletryk: 8.000 mm
Åndbarhed: 2.000 g/m2/24 t.

ABEKO MINNESOTA
Dessin: A-572021
High-vis softshelljakke, 2-i-1 jakke med vest.
■	To forlommer og en brystlomme
■	Lynlås i front
■	Aftagelige ærmer
■ EN ISO 20471 kl 3 - ved anvendelse uden ærmer EN ISO 20471 kl 1
Størrelse: XS-4XL
Farve: Fl. gul/sort (771), fl orange/sort (801)
Materialebeskrivelse:

Ydermateriale: 91 % polyester, 9 % elastan
Mellemlag: TPU membran
For: 100 % polyester
Vandsøjletryk: 5.000 mm
Åndbarhed: 2.000 g/m2/24 t.

WORK 61

COMFORT HEAVY
HIGH-VIS

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 220 g/m2 PU-belagt polyamid (nylon),
40 % PU/60 % polyamid
Vandsøjletryk: 8.000 mm

COMFORT HEAVY
JAKKE
Dessin: 20-209

COMFORT HEAVY
BUKS
Dessin: 20-129

Regnjakke i blødt og smidigt materiale, der
er rivefast og kuldebestandigt.
■	Lynlås og knappet overfald i front
■	To frontlommer med lommeklap
■	Komfort hætte skjult i kraven
■	Ærmer med elastik og justerbar
velcrolukning
■ EN 343 3-1, EN ISO 20471 kl. 3

Buks i blødt og smidigt materiale, der er
rivefast og kuldebestandigt.
■	Elastik i linning og knapper for justering i
livet
■	Lynlås og velcrolukning for justering af
benvidde
■ EN 343 3-1, EN ISO 20471 kl. 1

Størrelse: S-5XL
Farve: Fl. orange (6)
Også velegnet til: Agriculture

Størrelse: S-4XL
Farve: Fl. orange (6)
Også velegnet til: Agriculture

COMFORT HEAVY
OVERALL
Dessin: 20-139

COMFORT HEAVY
HELDRAGT
Dessin: 20-509

Overall i blødt og smidigt materiale, der er
rivefast og kuldebestandigt.
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	Lynlås og velcrolukning for justering af
benvidde
■ EN 343 3-1, EN ISO 20471 kl. 1

Heldragt i blødt og smidigt materiale, der er
rivefast og kuldebestandigt.
■	Lynlås og knappet overfald i front
■	Skjult hætte i kraven
■	Brystlomme
■	Ærmer med elastisk manchet og
velcrolukning
■	Lynlås og velcrolukning for justering af
benvidde
■ EN 343 3-1, EN ISO 20471 kl. 3

Størrelse: S-4XL
Farve: Fl. orange (6)
Også velegnet til: Agriculture
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Størrelse: S-3XL
Farve: Fl. orange (6)
Også velegnet til: Agriculture

COMFORT STRETCH
HIGH-VIS

Materialebeskrivelse:
210 g/m2 PU-belagt polyester,
25 % PU/75 % polyester
Vandsøjletryk: 8.000 mm

COMFORT STRETCH JAKKE
Dessin: 20-542099
Jakke i blødt og smidigt materiale, der er rivefast og kuldebestandigt.
■	YKK® lynlås og knappet overfald i front
■	Skjult hætte i kraven
■	To lommer med lommeklap foran
■	Justerbart snoretræk i linning
■	Ærmer med elastisk manchet og velcrolukning
■ EN 343 3-1, EN ISO 20471 kl. 3
Størrelse: XS-5XL
Farve: Fl. orange (6), fl. gul (61), fl. orange/navy (603), fl. gul/navy (6103)
Også velegnet til: Agriculture

COMFORT STRETCH
BUKS
Dessin: 20-54129

COMFORT STRETCH
OVERALL
Dessin: 20-54139

Buks i blødt og smidigt materiale, der er
rivefast og kuldebestandigt.
■	Justerbart snoretræk i liv
■	Lynlås og velcrolukning for justering af
benvidde
■ EN ISO 20471 kl. 1, EN 343 3-1

Overall i blødt og smidigt materiale, der er
rivefast og kuldebestandigt.
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	Knap i livet for justering
■	Lynlås og velcrolukning for justering af
benvidde
■ EN ISO 20471 kl. 2, EN 343 3-1

Størrelse: XS-5XL
Farve: Fl. orange (6), fl. gul (61),
fl. orange/navy (603), fl. gul/navy (6103)
Også velegnet til: Agriculture

Størrelse: XS-5XL
Farve: Fl. orange (6), fl. gul (61),
fl. orange/navy (603), fl. gul/navy (6103)
Også velegnet til: Agriculture
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COMFORT STRETCH
HIGH-VIS

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 200 g/m2 PU-belagt polyester, 35 % PU/65 % polyester
Vattering: 100 % polyester
For: 100 % polyester
Vandsøjletryk: 8.000 mm

COMFORT STRETCH VATTERET
HIGH-VIS JAKKE
Dessin: 20-552099
Vatteret jakke i blødt og smidigt materiale, der er rivefast og kuldebestandigt.
■	Lynlås og knappet overfald i front
■	Skjult hætte i kraven
■	Brystlomme med velcrolukket lommeklap samt inderlomme
■	To frontlommer med lommeklap
■	Ærmer med elastisk manchet og velcrolukning
■	YKK® lynlåse
■ EN ISO 20471 kl. 3, EN 343 3-1
Størrelse: S-4XL
Farve: Fl. orange/navy (603), fl. gul/navy (6103)
Også velegnet til: Agriculture

COMFORT STRETCH
HIGH-VIS HELDRAGT
Dessin: 20-545099
Heldragt i blødt og smidigt materiale,
der er rivefast og kuldebestandigt.
■	Lynlås og knappet overfald i front
■	Skjult hætte i kraven
■	Brystlomme med knaplukket
lommeklap
■	Ærmer med elastisk manchet og
velcrolukning
■	Lynlås og velcrolukning for justering
af benvidde
■ EN ISO 20471 kl. 3, EN 343 3-1
Størrelse: S-4XL
Farve: Fl. orange (6), fl. gul (61)
Også velegnet til: Agriculture
Materialebeskrivelse:
210 g/m2 PU-belagt polyester,
25 % PU/75 % polyester
Vandsøjletryk: 8.000 mm
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COMFORT STRETCH
VATTERET HIGH-VIS
HELDRAGT
Dessin: 20-5450-299
Vatteret heldragt i blødt og smidigt materiale,
der er rivefast og kuldebestandigt.
■	Lynlås og knappet overfald i front
■	Skjult hætte i kraven
■	Brystlomme med knaplukket lommeklap
■	Ærmer med elastisk manchet og
velcrolukning
■	Lynlås og velcrolukning for justering af
benvidde
■	YKK® lynlåse
■ EN ISO 20471 kl. 3, EN 343 3-1
Størrelse: XS-5XL
Farve: Fl. orange/navy (603),
fl. gul/navy (6103)
Også velegnet til: Agriculture
Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 170 g/m2 PU-belagt polyester,
30 % PU/70 % polyester
Vattering: 100 % polyester
Vandsøjletryk: 8.000 mm

COMFORT LIGHT
HIGH-VIS

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 170 g/m2 PU-belagt polyester,
30 % PU/70 % polyester
Vandsøjletryk: 5.000 mm

COMFORT LIGHT HIGH-VIS BUKS
Dessin: 20-34129
Buks i blødt og smidigt materiale, der er rivefast og kuldebestandigt.
■	Justerbart snoretræk i linning
■	Knaplukning for justering af benvidde
■ EN ISO 20471 kl. 1, EN 343 3-1
Størrelse: XS-5XL
Farve: Fl. orange (6), fl. gul (61), fl. orange/navy (603),
fl. gul/navy (6103)
Også velegnet til: Agriculture

COMFORT LIGHT
HIGH-VIS OVERALL
Dessin: 20-34139

COMFORT LIGHT
HIGH-VIS JAKKE
Dessin: 20-342099

Overall i blødt og smidigt materiale, der er rivefast
og kuldebestandigt.
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	Knap i livet for justering
■	Knaplukning for justering af benvidde
■ EN ISO 20471 kl. 1, EN 343 3-1

Jakke i blødt og smidigt materiale, der er
rivefast og kuldebestandigt.
■	YKK® lynlås og knappet overfald i front
■	Skjult hætte i kraven
■	Justerbart snoretræk i linning
■	Ærmer med trykknapjustering
■ EN ISO 20471 kl. 3, EN 343 3-1

Størrelse: XS-5XL
Farve: Fl. orange (6), fl. gul (61), fl. orange/navy
(603), fl. gul/navy (6103)
Også velegnet til: Agriculture

Størrelse: XS-5XL
Farve: Fl. orange (6), fl. gul (61),
fl. orange/navy (603), fl. gul/navy (6103)
Også velegnet til: Agriculture
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COMFORT SAFE
HIGH-VIS

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 170 g/m2 PU-belagt polyester,
59 % PU/41 % polyester
Vandsøjletryk: 8.000 mm

COMFORT SAFE
HIGH-VIS JAKKE
Dessin: 21-2099
Flammehæmmende og antistatisk jakke i
blødt og smidigt materiale, der er rivefast og
kuldebestandigt.
■	Lynlås og knappet overfald i front
■	Fast hætte
■	Justerbart snoretræk i linning
■	Ærmer med knaplukning
■	EN ISO 20471 kl. 3, EN 1149-5,
EN ISO 14116, EN 343 3-1

FAST HÆTTE

Størrelse: XS-4XL
Farve: Fl. orange (6), fl. gul (61)

LOMMER MED
KLAP
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TRYKKNAPS
JUSTERING

COMFORT SAFE HIGH-VIS BUKS
Dessin: 21-129
Flammehæmmende og antistatisk buks i blødt og smidigt
materiale, der er rivefast og kuldebestandigt.
■	Justerbart snoretræk i linning
■	Knaplukning for justering af benvidde
■ EN ISO 20471 kl. 1, EN 1149-5, EN ISO 14116, EN 343 3-1
Størrelse: XS-4XL
Farve: Fl. orange (6), fl. gul (61)

COMFORT SAFE
HIGH-VIS OVERALL
Dessin: 21-139
Flammehæmmende og antistatisk
overall i blødt og smidigt materiale, der
er rivefast og kuldebestandigt.
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	Knap i livet for justering
■	Knaplukning for justering af
benvidde
■	EN ISO 20471 kl. 1, EN 1149-5,
EN ISO 14116, EN 343 3-1
Størrelse: XS-4XL
Farve: Fl. orange (6), fl. gul (61)
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ATEC
HIGH-VIS

Materialebeskrivelse:
170 g/m2 PU/polyester.
Vandsøjletryk: 5.000 mm.

AFTAGELIG
HÆTTE
REFLEKS
EN 20471

VELCROLUKNING

TOMMESTOKLOMME
HIGH-VIS
TONY REGNSÆT
Dessin: A-521051
High-Vis regnsæt leveres i praktisk æske.
Jakke:
Aftagelig hætte
■ 2 lommer
■ Velcrolukning i ærme
■ Skulderrefleksstriber
■ EN20471-3, EN 343 3-1
Bukser:
■ Refleks på ben
■ Elastisk talje
■ EN20471-1, EN 343 3-1
Størrelse: XS-4XL
Farve: Fl. gul/sort (771)
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ATEC FR
HIGH-VIS

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 200 g/m2 PU-belagt polyamid (nylon),
45 % PU/55 % polyamid
Vandsøjletryk: 8.000 mm

ATEC FR
JAKKE 100 CM
Dessin: A-523101

ATEC FR
BUKS
Dessin: A-524051

Flammehæmmende jakke i smidigt og
rivefast materiale.
■	Hætte med snoretræk
■	Lynlås og overfald
■ EN20471-3, EN 343 3-1

Flammehæmmende buks i smidigt og
rivefast materiale.
■	Elastik i linningen med snoretræk og
aflåselig taljestrop
■ EN20471-1, EN 343 3-1

Størrelse: S-3XL
Farve: Fl. gul (741)

Størrelse: S-3XL
Farve: Fl. gul (741)

ATEC DE LUXE
HIGH-VIS

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 170 g/m2 PU-belagt polyamid (nylon),
45 % PU/55 % polyamid
Vandsøjletryk: 8.000 mm

ATEC DE LUXE
SUPREME JAKKE
Dessin: A-523201

ATEC DE LUXE
SUPREME BUKS
Dessin: A-524081

Smart jakke med mange lækre detaljer.
Udført i let og blødt materiale, der er
ekstremt strækbart samt rivefast og
kuldebestandigt.
■	Aftagelig hætte med snoretræk
■	Lynlås og knaplukket overfald i front
■	Brystlomme med gennemstik,
klap og trykknapper
■	Forlommer med klap og lomme
til ID-kort
■	Forlænget rygstykke
■	Velcrolukning til justering af
ærmevidde
■ EN 343 3-1, EN ISO 20471 kl. 3

Smart buks med mange lækre detaljer.
Udført i let og blødt materiale, der er ekstremt
strækbart samt rivefast og kuldebestandigt.
■	Elastik i linningen med snoretræk og
snorestopper
■	Lomme med gennemstik, klap og
trykknapper
■	Baglommer
■	Tommestoklomme, blyantslommer og
knivskede
■ EN 343 3-1, EN ISO 20471 kl. 1
Størrelse: S-3XL
Farve: Fl. gul/sort (771), fl. orange/sort (801)

Størrelse: S-3XL
Farve: Fl. gul/sort (771), fl. orange/sort (801)
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ATEC
HIGH-VIS

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 170 g/m2 PU-belagt polyamid (nylon),
45 % PU/55 % polyamid
Vandsøjletryk: 8.000 mm

ATEC JAKKE 100 CM
Dessin: A-523021

ATEC FRAKKE
Dessin: A-526041

Lang jakke 100 cm med hætte.
■	Hætte med snoretræk og
trykknapper
■ EN ISO 20471 kl. 3, EN 343 3-1

Frakke 135 cm med hætte.
■	Hætte med snoretræk og trykknapper
■	Lomme til ID-kort
■	To frontlommer med klap
■ EN ISO 20471 kl. 3, EN 343 3-1

Størrelse: S-3XL
Farve: Fl. orange/navy (751),
fl. gul/navy (761)

Størrelse: S-3XL
Farve: Fl. gul/navy (761)

ATEC JAKKE 80 CM
Dessin: A-523161

ATEC JAKKE 80 CM
Dessin: A-523011

Jakke 80 cm med hætte.
■	Hætte med snoretræk
■	Lynlås og knaplukket
overfald i front
■ EN ISO 20471 kl. 3, EN 343 3-1

Jakke 80 cm med hætte.
■	Hætte med snoretræk og trykknapper
■ EN ISO 20471 kl. 3, EN 343 3-1

Størrelse: S-3XL
Farve: Fl. gul/navy (761)

70 WORK

Størrelse: S-3XL
Farve: Fl. gul/blå (721),
fl. gul/sort (771)

ATEC JAKKE
Dessin: A-523031

ATEC KAPPE
Dessin: A-520071

Jakke 80 cm med hætte.
■	Hætte med snoretræk
■	Lynlås og overfald
■	To frontlommer
■	Trykknapper til justering af
ærmevidde
■ EN ISO 20471 kl. 3, EN 343 3-1

■	Hætte med snoretræk
■	Ekstra stor rummelighed i front
■	Lukning foran
■	Trykknapper i siden og bunden til
beskyttelse mod vinden
■ EN ISO 20471 kl. 2, EN 343 3-1

Størrelse: S-3XL
Farve: Fl. orange (731)

Størrelse: M og XL
Farve: Fl. gul (741)

ATEC OVERALL
Dessin: A-525011

ATEC BUKS
Dessin: A-524011

■	Justerbare elastikseler med
fixlock-lukning
■	Trykknapper i siderne
■ EN ISO 20471 kl. 1, EN 343 3-1

■	Elastik i linningen med
snoretræk og aflåselig taljestrop
■ EN ISO 20471 kl. 1, EN 343 3-1

Størrelse: S-3XL
Farve: Fl. orange/navy (751),
fl. gul/navy (761)

Størrelse: S-3XL
Farve: Fl. gul/sort (771)

WORK 71

ATEC
HIGH-VIS
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Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 170 g/m2 PU-belagt polyamid (nylon),
45 % PU/55 % polyamid
Vandsøjletryk: 8.000 mm

ATEC OVERTRÆKSBEN
Dessin: A-520041
■	Fastgøres med krog
■	To mulige indstillinger for længde
■ EN ISO 20471 kl. 2, EN 343 3-1
Størrelse: One size
Farve: Fl. orange (731), fl. gul (741)

VATTERET HELDRAGT
Dessin: A-527042
■	Hætte med snoretræk, skjult i kraven
■	To-vejs lynlås og dobbelt overfald
■	Brystlomme og forlomme med vandskjold
■	Elastik i taljen
■	Elastikmanchetter
■	Lynlås i begge ben fra talje og ned
■	Velcrolukning til justering af benvidde
■	Quiltet polyesterfor
■	Vattering: 100 % polyester 120 g/m2
■ EN ISO 20471 kl. 3, EN 343 3-1
Størrelse: S-4XL
Farve: Fl. orange (731)

ATEC SYDVEST
Dessin: A-528011
■	Bindebånd
■	Flonelsfor
■ EN 343 3-1
Størrelse: S-XL
Farve: Fl. gul (741)

SITEX
HIGH-VIS

Materialebeskrivelse:
285 g/m2 PVC belagt polyester 82 % PVC 18 % PES
Vandsøjletryk: 20.000 mm

SITEX KALEN FRAKKE
135 CM
Dessin: A-546042

SITEX FRAKKE
125 CM
Dessin: A-546011

Letvægts PVC frakke med mange detaljer.
■ Lynlås og knaplukning
■ ID-lomme
■ EN343 3-1 EN20471 Kl3

■	Hætte med snoretræk
■	Trykknaplukning i front
■	To frontlommer med klap
■ EN ISO 20471 kl. 3, EN 343 3-1

Størrelse: S-3XL
Farve: Fl. gul/sort (771)

Størrelse: S-3XL
Farve: Fl. gul/navy (761)

SITEX MEDLE JAKKE 100 CM
Dessin: A-543202

SITEX MEDLE BUKS
Dessin: A-544081

Letvægts PVC jakke med mange detaljer.
■ Lynlås og knaplukning
■ Reach-through brystlommer
■ ID-lomme
■ Velcrojustering af ærmer
■ Forlænget ryg
■ EN343 3-1, EN20471 kl. 3

Letvægts PVC buks med mange detaljer.
■	Reach-through lommer/
åbning for hængelommer
■ Baglomme
■ Tommestoklomme
■ EN343 3-1, EN20471 kl. 1

Størrelse: S-3XL
Farve: Fl. gul/sort (771)
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Størrelse: S-3XL
Farve: Fl. gul/sort (771)

SITEX
HIGH-VIS

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 235 g/m2 PVC-belagt polyester,
25 % PVC/75 % polyester
Vandsøjletryk: 8.000 mm

SITEX JAKKE 80 CM
Dessin: A-543011

SITEX JAKKE 100 CM
Dessin: A-543021

■	Hætte med snoretræk
■	Trykknapper
■ EN ISO 20471 kl. 3, EN 343 3-1

■	Hætte med snoretræk
■	Trykknaplukning i front
■ EN ISO 20471 kl. 3, EN 343 3-1

Størrelse: S-2XL
Farve: Fl. gul/navy (761)

Størrelse: S-2XL
Farve: Fl. gul/navy (761)

SITEX BUKS
Dessin: A-544011

SITEX
OVERTRÆKSBEN
Dessin: A-540041

■	Elastik i linningen med snoretræk
og aflåselig taljestrop
■ EN ISO 20471 kl. 2, EN 343 3-1
Størrelse: S-2XL
Farve: Fl. gul/navy (761)

■ Fastgøres med krog
■ To mulige indstillinger for længde
■ EN ISO 20471 kl. 2, EN 343 3-1
Størrelse: Onesize
Farve: Fl. gul (741)
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SYNLIGHEDSVESTE
HIGH-VIS

Materialebeskrivelse:
100 % polyester 135 g/m2

SYNLIGHEDSVEST
MED ÆRMER
Dessin: A-500031
■	Ærmer med refleksstriber
■	Velcrolukning i front
■	Lomme til ID-kort
■ EN ISO 20471 kl. 3
Størrelse: M-5XL
Farve: Fl. orange (731), fl. gul (741)

SYNLIGHEDSVEST
Dessin: A-500021
■	Velcrolukning i front
■	Lomme til ID-kort
■ EN ISO 20471 kl. 2
Størrelse: M-5XL
Farve: Fl. orange (731), fl. gul (741)
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SYNLIGHEDSVESTE
HIGH-VIS

Materialebeskrivelse:
100 % polyester

SYNLIGHEDSVEST MED ÆRMER
Dessin: 1-78
Vest med velcrolukning i front.
■	Certificeret efter EN ISO 20471
■ EN ISO 20471 kl. 3
Størrelse: S-4XL
Farve: Fl. orange (6), fl. gul (61)

SYNLIGHEDSVEST
MED SKULDERREFLEKSER
Dessin: 1-88
Vest med velcrolukning i front.
■ EN ISO 20471 kl. 2
Størrelse: M-4XL
Farve: Fl. orange (6), fl. gul (61)

SYNLIGHEDSVEST
Dessin: 1-87
Vest med velcrolukning i front.
■ EN ISO 20471 kl. 2
Størrelse: S-4XL
Farve: Fl. orange (6), fl. gul (61)

SYNLIGHEDSVEST - BARN
Dessin: 1-87-1
Vest med elastik i siden.
■ EN ISO 20471 kl. 2
Størrelse: One size
Farve: Fl. gul (61)
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FISHING

Fra blikstille vand til himmel og hav i ét. Med havet og havnen som daglig medspiller oplever
man for alvor elementernes vildskab og naturens kræfter. Her kommer vind og vejr helt tæt på
kroppen. Det kræver sin mand, og det stiller store krav til effektivt arbejdstøj.

OFFSHORE
PVC
Findes også i High-vis (se side 89 )

Materialebeskrivelse:
325 g/m2 PVC-belagt polyester, 83 % PVC/17 % polyester
Vandsøjletryk: 20.000 mm
Flammehæmmende
Resistens overfor olie og fedt

OFFSHORE OVERALL
Dessin: 30-13

OFFSHORE BUKS
Dessin: 30-12

Olieresistent overall i smidigt og kuldebestandigt
materiale.
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	Trykknap for justering af benvidde
■	EN 343 3-1, EN 14116

Kraftig regnbuks i smidigt og kuldebestandigt
materiale.
■	Elastik og knaplukning i liv
■	Bæltestropper og trykknap for justering i
ben
■	EN 343 3-1, EN 14116

Størrelse: S-3XL
(oliven og orange fås til str. 8XL)
Farve: Oliven (2), hvid (4), fl. orange (6)

Størrelse: S-8XL
Farve: Oliven (2), fl. orange (6)

Også velegnet til:
Agriculture, work, food/cleaning

Også velegnet til:
Agriculture, work, food/cleaning

OFFSHORE JAKKE
Dessin: 30-20

OFFSHORE BUSSERONNE
Dessin: 30-17

Olieresistent regnjakke i smidigt og
kuldebestandigt materiale.
■	Lynlås og knappet overfald i front
■	Løsthængende komforthætte med indvendigt
snoretræk
■	Trykknap for justering af ærmer
■	Fås med alle ærmeløsninger – se side 37
■	EN 343 3-1, EN 14116

Olieresistent busseronne i smidigt og
kuldebestandigt materiale.
■	Løsthængende komforthætte med indvendigt
snoretræk
■	Trykknap ved halslukning
■	Fås med alle ærmeløsninger – se side 37
■	EN 343 3-1, EN 14116

Størrelse: S-3XL
(oliven og orange fås til str. 8XL)
Farve: Oliven (2), hvid (4), fl. orange (6)
Også velegnet til:
Agriculture, work, food/cleaning
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Størrelse: S-4XL
Farve: Oliven (2), hvid (4), fl. orange (6)
Også velegnet til:
Agriculture, work, food/cleaning

OFFSHORE
PVC

Materialebeskrivelse:
325 g/m2 PVC-belagt polyester, 83 %PVC/17 % polyester
Vandsøjletryk: 20.000 mm
Flammehæmmende
Resistens overfor olie og fedt

OFFSHORE
TRAWLSÆRK
Dessin: 30-184

OFFSHORE
FRAKKE
Dessin: 30-25

Olieresistent trawlsærk i smidigt og
kuldebestandigt materiale.
■	Løsthængende komforthætte med
indvendigt snoretræk
■	Trykknap ved halslukning
■	Neoprenmanchetter sikrer mod
vandindtrængning
■	EN 343 3-1, EN 14116

Olieresistent frakke i smidigt og
kuldebestandigt materiale.
■	Knaplukning og overfald i front
■	Komfort hætte med indvendigt
snoretræk
■	Fås med alle ærmeløsninger –
se side 37
■	EN 343 3-1, EN 14116

Størrelse: M-3XL
Farve: Oliven (2)

Størrelse: S-3XL
Farve: Oliven (2)

Også velegnet til:
Agriculture, work, food/cleaning

Også velegnet til:
Agriculture, work, food/cleaning

OFFSHORE
PREMIUM JAKKE
Dessin: 30-2044

OFFSHORE
JAGTBUSSERONNE
Dessin: 30-175

Olieresistent regnjakke i smidigt og
kuldebestandigt materiale.
■	Neoprenmanchet og vindfang i
ærmer sikrer mod
vandindtrængning
■	Lynlås og knappet overfald i front
■	Løsthængende komforthætte med
indvendigt snoretræk
■	EN 343 3-1, EN 14116

Olieresistent busseronne i smidigt og
kuldebestandigt materiale.
■	Stor frontlomme til værktøj eller andet
udstyr
■	Løsthængende komforthætte med
indvendigt snoretræk
■	Trykknap ved halslukning og i ærmer
■	Fås med alle ærmeløsninger –
se side 37
■	EN 343 3-1, EN 14116

Størrelse: S-3XL
Farve: Oliven (2)
Også velegnet til:
Agriculture, work, food/cleaning

Størrelse: S-3XL
Farve: Hvid (4)
Også velegnet til:
Agriculture, work, food/cleaning
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OFFSHORE
PVC

NORDSEE BUSSERONNE
Dessin: 5-17
Moderne udseende busseronne.
■	Justerbar komforthætte med
trykknaplukning 2 steder i halsen
■ Refleks på skulder
■ EN343 3-1

NORDSEE OVERALL
Dessin: 5-16
Moderne udseende overall.
■ Elastiske og justerbare seler
■ Justerbar talje med trykknapper
■ Justerbar benåbning med trykknapper
■ EN343 3-1
Størrelse: S-8XL (lagerføres i S-3XL)
Farve: Fl. gul/oliven (6102), Fl. gul/orange (6106)
Også velegnet til: Agriculture
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Materialebeskrivelse:
500 g/m2 Soft polyester/PVC.
Vandsøjletryk: >20.000 mm.
Frostsikret til -40°
Resistens mod fiskeolie

CLASSIC
PVC

Materialebeskrivelse:
540 g/m2 PVC-belagt bomuld,
75 % PVC/25 % bomuld
Vandsøjletryk: >20.000 mm
Flammehæmmende

CLASSIC PREMIUM
JAKKE
Dessin: 8-2044

CLASSIC PREMIUM
BUSSERONNE
Dessin: 8-1744

Kraftig regnjakke i slidstærkt og
komfortabelt materiale.
■	Neoprenmanchet og vindfang i ærmet
sikrer mod vandindtrængning
■	Lynlås og knappet overfald i front
■	Løsthængende komforthætte med
indvendigt snoretræk
■	EN 343 3-1, EN 14116

Kraftig busseronne i slidstærkt og
komfortabelt materiale.
■	Neoprenmanchet og vindfang i
ærmer sikrer mod
vandindtrængning
■	Løsthængende komforthætte med
indvendigt snoretræk
■	Trykknap ved halslukning
■	Refleksstribe på skulderen
■	EN 343 3-1, EN 14116

Størrelse: M-3XL
Farve: Fl. orange (6)
Som specialvare tilbydes endvidere:
Gul (1), oliven (2), hvid (4)
Minimum bestilling 55 stk.
Også velegnet til:
Agriculture og work

CLASSIC JAKKE
Dessin: 8-20
Kraftig regnjakke i slidstærk og
komfortabelt materiale.
■	Lynlås og knappet overfald i front
■	Løsthængende komforthætte med
indvendigt snoretræk
■	Trykknap for justering af ærmer
■	Fås med alle ærmeløsninger –
se side 37
■	EN 343 3-1, EN 14116
Størrelse: S-8XL
Farve: Gul (1), oliven (2),
fl. orange (6)
Også velegnet til:
Agriculture og work

Størrelse: S-4XL
Farve: Fl. orange (6)
Også velegnet til:
Agriculture og work

CLASSIC
BUSSERONNE
Dessin: 8-17
Kraftig busseronne i slidstærkt og
komfortabelt materiale.
■	Løsthængende komforthætte med
indvendigt snoretræk
■	Trykknap ved halslukning og i ærmer
■	Refleksstribe på skulderen – kun på fl.
orange udgave
■	Fås med alle ærmeløsninger –
se side 37
■	EN 343 3-1, EN 14116
Størrelse: S-8XL
Farve: Gul (1), oliven (2), fl. orange (6)
Også velegnet til:
Agriculture og work
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CLASSIC
PVC

CLASSIC BUKS
Dessin: 8-12
Kraftig buks i slidstærkt og
komfortabelt materiale.
■	Elastik og knaplukning samt
bæltestropper i liv
■	Trykknap for justering i ben
■	EN 343 3-1, EN 14116
Størrelse: S-8XL
Farve: Oliven (2), fl. orange (6)
Som specialvare tilbydes endvidere:
gul (1), hvid (4)
Minimum bestilling 55 stk.
Også velegnet til:
Agriculture og work

CLASSIC
TRAWLSÆRK
Dessin: 8-184
Kraftig trawlsærk i slidstærkt og
komfortabelt materiale.
■	Løsthængende komforthætte og
indvendigt snoretræk
■	Trykknap ved halslukning
■	Neopren manchetter sikrer mod
vandindtrængning
■	EN 343 3-1, EN 14116
Størrelse: M-8XL
Farve: Oliven (2), fl. orange (6)
Også velegnet til:
Agriculture og work
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Materialebeskrivelse:
540 g/m2 PVC-belagt bomuld,
75 % PVC/25 % bomuld
Vandsøjletryk: >20.000 mm
Flammehæmmende

CLASSIC OVERALL
SMAL MODEL
Dessin: 9-13
Kraftig og vendbar overall i slidstærkt og
komfortabelt materiale.
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	EN 343 3-1, EN 14116
Størrelse: S-4XL
Farve: Oliven (2), fl. orange (6)
Også velegnet til:
Agriculture og work

CLASSIC OVERALL
Dessin: 9-16
Kraftig og vendbar overall i slidstærkt og
komfortabelt materiale.
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	EN 343 3-1, EN 14116
Størrelse: S-8XL
Farve: Gul (1), oliven (2), hvid (4),
fl. orange (6)
Også velegnet til:
Agriculture og work

HURRICANE
PVC

HURRICANE JAKKE
Dessin: 8-20C
Kraftig regnjakke i slidstærkt og ekstremt
rivefast materiale, også i kolde omgivelser.
■	Lynlås og knappet overfald i front
■	Løsthængende komforthætte med
indvendigt snoretræk
■	Trykknap ved halslukning
■	Fås med ærmeløsninger – se side 37
■	EN 343 3-1, EN 14116
Størrelse: S-3XL (orange fås til str. 4XL)
Farve: Oliven (2), fl. orange (6)
Også velegnet til:
Agriculture og work

HURRICANE PREMIUM
BUSSERONNE
Dessin: 8-1743C
Kraftig busseronne i slidstærkt og ekstremt
rivefast materiale, også i kolde omgivelser.
■	Elastiske manchetter og vindfang i
ærmerne
■	Løsthængende komforthætte med
indvendigt snoretræk
■	Trykknap ved halslukning
■	Refleksstribe på skuldrene
■	EN 343 3-1, EN 14116
Størrelse: S-5XL
Farve: Fl. orange (6)
Også velegnet til:
Agriculture og work

Materialebeskrivelse:
580 g/m2 PVC-belagt polyester/bomuld,
85 % PVC/13 % polyester/2 % bomuld
Vandsøjletryk: >20.000 mm
Flammehæmmende

HURRICANE
BUSSERONNE
Dessin: 8-17C
Kraftig busseronne i slidstærkt og
ekstremt rivefast materiale, også i kolde
omgivelser.
■	Løsthængende komforthætte med
indvendigt snoretræk
■	Trykknap ved halslukning
■	Refleksstriber på skulderen – kun på fl.
orange udgave
■	Fås med ærmeløsninger – se side 37
■	EN 343 3-1, EN 14116
Størrelse: S-5XL
Farve: Oliven (2), hvid (4), fl. orange
(6), kongeblå (12)
Også velegnet til:
Agriculture og work

HURRICANE OVERALL
Dessin: 9-16C
Kraftig og vendbar overall i slidstærkt og
ekstremt rivefast materiale, også i kolde
omgivelser.
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	EN 343 3-1, EN 14116
Størrelse: S-4XL
Farve: Hvid (4), fl. orange (6),
kongeblå (12)
Også velegnet til:
Agriculture og work
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MARINER 600GSM
PVC

MARINER BUSSERONNE
Design: 6-17
Ekstremt kraftigt og slidstærkt PVC-materiale, der
ydermere er lavet i et ekstra komfortabelt og blødt
materiale.
■	Løsthængende komforthætte med indvendigt
snoretræk
■	Trykknap ved halslukning
■	EN343 3-1
Størrelse: S-5XL
Farve: Orange/grå (610)
Også velegnet til: Agriculture og work

MARINER OVERALL
Design: 6-16
Ekstremt kraftigt og slidstærkt PVC-materiale, der
ydermere er lavet i et ekstra komfortabelt og blødt
materiale.
■ Elastiske seler med fixlock-lukning
■ EN343 3-1
Størrelse: S-5XL
Farve: Orange/grå (610)
Også velegnet til: Agriculture og work
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Materialebeskrivelse:
2
540 gr.
600
g/mPVC-beschichtetes
PVC-belagt polyester,
Baumwolle;
88
75%PVC
% PVC/12
/ 25%
% Baumwolle
polyester.
Vandsøjletryk:
Wassersäule: >20.000
20.000 mm.
mm
Flammenhemmend

Kulderesistent til -25 grader,
Resistens overfor olie

HEAVY DUTY
PVC

HEAVY DUTY JAKKE
Dessin: 7-20
Ekstremt slidstærk jakke i det kraftigste
materiale, som holder til de hårdeste
udfordringer, også ved lave
temperaturer.
■	Lynlås og knappet overfald i front
■	Løsthængende komforthætte med
indvendigt snoretræk
■	Trykknap ved halslukning samt til
justering af ærmevidde
■	Fås med alle ærmeløsninger –
se side 37
■	EN 343 3-1
Størrelse: S-3XL
Farve: Oliven (2), fl. orange (6)
Også velegnet til: Work

HEAVY DUTY
OVERALL
Dessin: 7-16
Dessin: 7-161 med knæforstærkning
Ekstremt slidstærk overall i det kraftigste
materiale, som holder til de hårdeste
udfordringer, også ved lave temperaturer.
■	Elastiske seler med fixlock-lukning
■	EN 343 3-1
Størrelse: S-3XL
Farve: Oliven (2), fl. orange (6)
Også velegnet til: Work

Materialebeskrivelse:
700 g/m2 PVC-belagt polyester,
90 % PVC/10 % polyester
Vandsøjletryk: >20.000 mm

HEAVY DUTY
BUSSERONNE
Dessin: 7-17
Ekstremt slidstærk busseronne i
det kraftigste materiale, som
holder til de hårdeste
udfordringer, også ved lave
temperaturer.
■	Løsthængende komforthætte
med indvendigt snoretræk
■	Trykknap ved halslukning samt
til justering af ærmevidde
■	Fås med alle ærmeløsninger –
se side 37
■	EN 343 3-1
Størrelse: S-3XL
Farve: Oliven (2), fl. orange (6)

HEAVY DUTY
HELDRAGT
Dessin: 7-55
Dessin: 7-557 med
S5 sikkerhedsstøvle
Heldækkende beskyttelsesdragt til
tankrensning, olieforurening eller andet
saneringsarbejde. Udført i kraftigt
materiale, der er ekstremt slidstærkt og
kuldebestandigt.
■	Påsvejsede støvler
■	Velcrolukning med overfald og
indvendig fold
■	Gummimanchet i ærmer for
fuldstændig vandtæthed
■	Løsthængende komforthætte med
indvendigt snoretræk
■	Fås med påsvejsede handsker –
se side 37
■	EN 343 3-1
Dragtstørrelse: S-3XL
Støvlestørrelse: 40-50
Farve: Oliven (2), fl. orange (6)
Også velegnet til: Work
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CREWMAN
PVC

CREWMAN
BUSSERONNE
Dessin: 836-17
Kraftig busseronne i en kombination
af ekstremt slidstærk og komfortabelt
materiale.
■	Løsthængende komforthætte med
indvendigt snoretræk
■	Trykknap ved halslukning
■	Refleksstriber på skuldrene
■	Fås med alle ærmeløsninger
– se side 37
■	EN 343 3-1
■	Fås også som jakke 836-20

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale front:
540 g/m2 PVC-belagt bomuld,
75 %PVC/25 % bomuld

Ydermateriale bag: 325 g/m2
PVC-belagt polyester,
83 % PVC/17 % polyester
Vandsøjletryk: 20.000 mm

CREWMAN OVERALL
Dessin: 836-13
Kraftig overall i en kombination af ekstremt
slidstærk og komfortabelt materiale.
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	Knæforstærkning med mulighed for
indsætning af knæpuder
■	Indvendig lomme med lynlås
■	EN 14116
Størrelse: S-3XL
Farve: Fl. orange/kongeblå (6012)

Størrelse: S-4XL
Farve: Fl. orange/kongeblå (6012)

FISKESÆT
Dessin: 17-15
Sæt bestående af busseronne og overall i let
og smidigt materiale.
Busseronne:
■	Løsthængende komforthætte
■	Trykknap i halslukning
Overall:
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	EN 343 3-1
Størrelse: S-5XL
Farve: Fl. orange (6)
Materialebeskrivelse:
Materiale: 300 g/m2 PVC-belagt polyester,
70 % PVC/30 % polyester
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SOMMERBUSSERONNE
Dessin: 51-17
Let og komfortabel busseronne med
vandtæt del nederst og åndbart
materiale på skulder og bryst.
■	Krave og snørelukning ved hals
■	Indvendig lomme
Størrelse: S-4XL
Farve: Kongeblå (12)
Materialebeskrivelse:
Materiale: 300 g/m2 PVC-belagt polyester,
70 % PVC/30 % polyester
Materiale (skulder):
60 % bomuld/40 % polyamid (nylon)

OFFSHORE HIGH-VIS
PVC

Materialebeskrivelse:
325 g/m2 PVC-belagt polyester,
83 % PVC/17 % polyester
Vandsøjletryk: 20.000 mm

Resistent mod olie og fedt
Flammehæmmende

OFFSHORE HIGH-VIS JAKKE
Dessin: 30-2099
Olieresistent regnjakke i smidigt og kuldebestandigt
materiale.
■	Lynlås og knappet overfald i front
■	Løsthængende komforthætte med indvendigt
snoretræk
■	Ærmer med trykknap for justering af ærmevidde
■	Fås med alle ærmeløsninger – se side 37
■ EN ISO 20471 kl. 3, EN 14116, EN 343 3-1
Størrelse: S-3XL
Farve: Fl. orange (6), fl. gul (61)

OFFSHORE HIGH-VIS
BUKS
Dessin: 30-129
Olieresistent buks i smidigt og kuldebestandigt
materiale.
■	Elastik og bæltestropper samt knaplukning i liv
■	Trykknap for justering af benvidde
■ EN ISO 20471 kl. 1, EN 14116, EN 343 3-1
Størrelse: S-3XL
Farve: Fl. orange (6), fl. gul (61)

OFFSHORE HIGH-VIS
OVERALL
Dessin: 30-139
Olieresistent overalls i smidigt og kuldebestandigt
materiale.
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	Trykknap til justering af benvidde
■ EN ISO 20471 kl. 1, EN 14116, EN 343 3-1
Størrelse: S-3XL
Farve: Fl. orange (6), fl. gul (61)
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COMFORT STRETCH
PU REGNTØJ

Materialebeskrivelse:
210 g/m2 PU-belagt polyester, 25 % PU/75 % polyester
Vandsøjletryk: 8.000 mm

COMFORT STRETCH
BUSSERONNE
Dessin: 20-54175

COMFORT STRETCH
JAKKE
Dessin: 20-5420

Jagtbusseronne i blødt og smidigt
materiale, der er rivefast og
kuldebestandigt.
■	Stor brystlomme til diverse udstyr
■	Skjult hætte i kraven
■	Justerbart snoretræk i linning
■	Ærmer med elastisk manchet og
velcrolukning
■	EN 343 3-1

Jakke i blødt og smidigt materiale, der er
rivefast og kuldebestandigt.
■	YKK® lynlås og knappet overfald i
front
■	Rygventilation
■	Skjult hætte i kraven
■	2 lommer med lommeklap foran
■	Justerbart snoretræk i linning
■	Ærmer med elastisk manchet og
velcrolukning
■	EN 343 3-1

Størrelse: XS-5XL
Farve: Oliven (2)

Størrelse: XS-5XL
Farve: Oliven (2)
Fås også i: Gul (1), navy (3),
orange (11), kongeblå (12)

COMFORT STRETCH
BUKS
Dessin: 20-5412

COMFORT STRETCH
REGNSÆT
Dessin: 20-54

Buks i blødt og smidigt materiale, der er
rivefast og kuldebestandigt.
■	Justerbart snoretræk i liv
■	Lynlås og velcrolukning for justering
af benvidde
■	EN 343 3-1

Sæt bestående af jakke og buks i blødt og
smidigt materiale, der er rivefast og
kuldebestandigt.

Størrelse: XS-4XL
Farve: Oliven (2)
Fås også i: Gul (1), navy (3),
orange (11), kongeblå (12)
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Jakke
■	YKK® lynlås og knappet overfald i front
■	Rygventilation
■	Skjult hætte i kraven
■	2 jakkelommer med lommeklap foran
■	Justerbart snoretræk i linning
■	Ærmer med elastisk manchet og
velcrolukning
■	EN 343 3-1
Hose
■	Buks med justerbart snoretræk i liv
■	Lynlås og velcrolukning for justering af
benvidde
■	EN 343 3-1
Størrelse: XS-4XL
Farve: Camouflage (34)
Fås også i: Sort (8) - se side 111

WADERS

NEOPRENWADERS
Dessin: 60-70

ÅNDBARE WADERS
Dessin: 100-70

Komfortable waders fremstillet i højeste kvalitet neopren, som giver
god isolering og bevægelsesfrihed.
■	Frontlomme med velcrolukning
■	Knæforstærkninger af gummi
■	Stærk gummistøvle med bred fod
■	EN 343 3-1

Lette og komfortable waders med stor bevægelsesfrihed og høj grad af åndbarhed.
■	Cordura® forstærkninger foran
■	Udstyret med sok af neopren 3,5 mm
■	Stor lomme foran og to indstiklommer foret med fleece
■	Brede og justerbare seler
■	EN 343 3-3
Størrelse: S-3XL
Farve: Sand (14)

Størrelse: 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47
Farve: Grå (10)
Materialebeskrivelse:
5 mm neopren
Vandsøjletryk: 8.000 mm
Åndbarhed: 5.000 g/m2/24 t.

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 100 % polyester med teflonbehandling
Mellemlag: TPU membran
For: 100 % polyester
Vandsøjletryk: 10.000 mm
Åndbarhed: 10.000 g/m2/24 t.
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DE LUXE WADERS

Materialebeskrivelse:
700 g/m2 PVC-belagt polyester,
90 % PVC/10 % polyester
Vandsøjletryk: >20.000 mm

DE LUXE WADERS
Dessin: 7-70
Dessin: 7-71 med studs
Dessin: 7-77 med S5 sikkerhedsstøvle
Dessin: 7-717 med studs og S5 sikkerhedsstøvle
Kraftige waders med ekstrem slidstyrke.
■	Kvalitetsstøvle med solid sål
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	Indvendig lomme
■	EN 343 3-1
Størrelse: 37-50
Farve: Mørk oliven (13)

DE LUXE BELT WADERS
Dessin: 7-65
Dessin: 7-66 med studs
Dessin: 7-657 med S5 sikkerhedsstøvle
Dessin: 7-6517 med studs og S5 sikkerhedsstøvle
Kraftige belt waders med ekstrem slidstyrke.
■	Kvalitetsstøvle med solid sål
■	Elastik og bæltestropper samt knaplukning i liv
■	EN 343 3-1
Størrelse: 37-50
Farve: Mørk oliven (13)
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DE LUXE SØSTØVLE
Dessin: 7-60
Dessin: 7-61 med studs
Dessin: 7-67 med S5 sikkerhedsstøvle
Dessin: 7-617 med studs og S5 sikkerhedsstøvle
Kraftige søstøvler med ekstrem slidstyrke.
■	Kvalitetsstøvle med solid sål
■	Bæltestrop med fixlock-lukning
■	EN 343 3-1
Størrelse: 37-50
Farve: Mørk oliven (13)

CLASSIC
WADERS

CLASSIC WADERS
Dessin: 2-70
Dessin: 2-71 med studs
Dessin: 2-77 med S5 sikkerhedsstøvle
Kraftige waders med høj slidstyrke.
■	Kvalitetsstøvle med solid sål
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	Indvendig lomme
■	EN 343 3-1
Størrelse: 37-50
Farve: Lys oliven (7)

Materialebeskrivelse:
600 g/m2 PVC-belagt polyester,
90 % PVC/10 % polyester
Vandsøjletryk: >20.000 mm
Ressistent mod olie og fedt

CLASSIC WADERS –
BRED MODEL
Dessin: 2-73
Dessin: 2-731 med studs
Dessin: 2-737 med S5 sikkerhedsstøvle
Kraftige waders med høj slidstyrke.
■	+ 22 cm livvidde
■	Kvalitetsstøvle med solid sål
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	Indvendig lomme
■	EN 343 3-1
Størrelse: 37-50
Farve: Lys oliven (7)

CLASSIC
BELT WADERS
Dessin: 2-65
Dessin: 2-66 med studs
Dessin: 2-67 med S5 sikkerhedsstøvle
Dessin: 2-6517 med studs og
S5 sikkerhedsstøvle

CLASSIC
SØSTØVLE
Dessin: 3-60
Dessin: 3-61 med studs
Dessin: 3-67 med S5 sikkerhedsstøvle
Dessin: 3-617 med studs og
S5 sikkerhedsstøvle

Kraftige belt waders med høj slidstyrke.
■	Kvalitetsstøvle med solid sål
■	Elastik og bæltestropper samt
knaplukning i liv
■	EN 343 3-1

Kraftige søstøvler med høj slidstyrke.
■	Kvalitetsstøvle med solid sål
■	Bæltestrop med fixlock-lukning
■	EN 343 3-1

Størrelse: 37-50
Farve: Lys oliven (7)

Størrelse: 37-50
Farve: Lys oliven (7)
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ORIGINAL
WADERS

Materialebeskrivelse:
500 g/m2 PVC-belagt polyester,
90 % PVC/10 % polyester
Vandsøjletryk: 20.000 mm

ORIGINAL WADERS
Dessin: 5-70
Dessin: 5-77 med S5 sikkerhedsstøvle
Komfortable waders med god slidstyrke.
■	Kvalitetsstøvle med solid sål
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	Indvendig lomme
■	EN 343 3-1
Størrelse: 37-50
Farve: Mørk oliven (13)

ORIGINAL
BELT WADERS
Dessin: 5-65
Dessin: 5-657 med S5 sikkerhedsstøvle
Komfortable belt waders med god slidstyrke.
■	Kvalitetsstøvle med solid sål
■	Elastik og bæltestropper samt knaplukning i liv
■	EN 343 3-1
Størrelse: 37-50
Farve: Mørk oliven (13)
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ORIGINAL SØSTØVLER
Dessin: 5-60
Dessin: 5-67 med S5 sikkerhedsstøvle
Komfortable søstøvler med god slidstyrke.
■	Kvalitetsstøvle med solid sål
■	Bæltestrop med fixlock-lukning
■	EN 343 3-1
Størrelse: 37-50
Farve: Mørk oliven (13)

JUNIOR
WADERS

Materialebeskrivelse:
500 g/m2 PVC-belagt polyester,
90 % PVC/10 % polyester
Vandsøjletryk: 20.000 mm

JUNIORWADERS
Dessin: 4-70
Komfortable juniorwaders med god slidstyrke.
■	Kvalitetsstøvle med god sål
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	Indvendig lomme
■	EN 343 3-1
Størrelse: 32-41
Farve: Mørk oliven (13)

JUNIORSØSTØVLER
Dessin: 4-60
Komfortable juniorsøstøvler med god slidstyrke.
■	Kvalitetsstøvle med god sål
■	Bæltestrop med fixlock-lukning
■	EN 343 3-1
Størrelse: 32-41
Farve: Mørk oliven (13)

BØRNEWADERS
Dessin: 4-70-11
Komfortable børnewaders med god slidstyrke.
■	Refleksstriber på ben
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	EN 343 3-1
Størrelse: 28/29, 30/31, 32/33, (34/35 med oliven støvler)
Farve: Navy (3)
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STØVLER

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 100 % PVC
For: 100 % polyamid (nylon)

DUNLOP ACIFORT – S5
Dessin: 1-82
■	Med tåværn og sømværn af stål
■	Solid sål
■	Slidstærk
■	Velegnet til arbejde i stalden
Størrelse: 37-48/49
Farve: Oliven (2)

FRITIDSSTØVLE
Dessin: 1-81
Dessin: 1-84 - juniormodel
■	God sål
■	Fleksibelt skaft
Størrelse:
Dessin 1-81: 39-48, dessin 1-84: 32-38
Farve: Oliven (2)

DUNLOP HOBBY
Dessin: 1-86
■	God sål
■	Fleksibelt skaft
Størrelse: 37-48/49
Farve: Oliven (2)
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DUNLOP BLIZZARD VINTERSTØVLE
Dessin: 1-91
■	Varmt og komfortabelt plysfor
■	God og skridhæmmende sål
■	Fleksibelt skaft med snøretilpasning
Størrelse: 37-46
Farve: Oliven (2)

STØVLER

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 100 % PU
For: 100 % polyamid (nylon)

DUNLOP PUROFORT THERMO+
Dessin: 1-94 mørk oliven (13)
Dessin: 1-95 orange (11)
Dessin: 1-96 navy (3)
Den ultimative sikkerhedsstøvle når vejret bliver vådt og koldt.
■	God isolering mod kulde
■	Kraftig og skridhæmmende sål, der holder kulden ude
■	Tåværn og sømværn af stål
■	Resistent mod olie og benzin
■	Fleksibelt skaft
■	Let og komfortabel
Størrelse: 38-48
Farve: Navy (3), orange (11), mørk oliven (13)
Bemærk 38/39 og 44/45 er dobbeltstørrelser.

LETVÆGTS PU STØVLE
Dessin: 1-92
■	God isolering mod kulde
■	Kraftig og skridhæmmende sål
■	Resistent mod olie og benzin
■	Fleksibelt skaft
■	Let og komfortabel
Størrelse: 40-49
Farve: Oliven (2)

LETVÆGTS PU STØVLE – S5
Dessin: 1-93
■	Tåværn og sømværn af stål
■	God isolering mod kulde
■	Kraftig og skridhæmmende sål
■	Resistent mod olie og benzin
■	Fleksibelt skaft
■	Let og komfortabel
Størrelse: 40-49
Farve: Oliven (2)
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FOOD/
CLEANING

Vand der løber. Vand der sprøjter. Konstant eller i perioder. Og måske kemi. Det hører med til
jobbet, når der er skrappe krav til hygiejnen. Det skal arbejdstøjet leve op til, og så skal det sikre
god komfort, uanset om det er i direkte kontakt med fødevarer eller efterfølgende rengøring.

COMFORT CLEANING PREMIUM
PU REGNTØJ
COMFORT CLEANING
PREMIUM
BUSSERONNE
Dessin: 36-3617
Kemiresistent busseronne i blødt og smidigt
materiale, der er rivefast og kuldebestandigt.
■	Polyamid sikrer en ekstra stærk binding af
belægningen
■	Løsthængende komforthætte med snoretræk og
knaplukning
■	Trykknap ved halslukning
■	Elastik i ærmer for tætsluttende lukning
■	EN 343 3-1, EN 14605
Størrelse: XS-4XL
Farve: Kongeblå (12)
Også velegnet til: Agriculture

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 240 g/m2 PU-belagt polyamid (nylon),
25 % PU/75 % polyamid
Vandsøjletryk: 8.000 mm

COMFORT CLEANING
PREMIUM JAKKE
Dessin: 36-3620
Kraftig kemiresistent jakke i blødt og smidigt
materiale, der er rivefast og kuldebestandigt.
■ Løsthængende, fast hætte.
■ Lynlås.
■ Ærmeåbning med elastik og velcro.
■	God slidstyrke pga. nylon-materialets
gode bindeevne.
■	EN 343 3-1, EN 14605
Størrelse: S-4XL
Farve: Kongeblå (12)
Også velegnet til: Agriculture
Materialebeskrivelse:
240 g/m2 PU-belagt polyamid.
Vandsøjletryk: > 10.000 mm.

DYSE-POSE
Dessin: 36-D1
Praktisk lomme med klap og velcrolukning
til opbevaring af diverse dyser
Størrelse: One size
Farve: Kongeblå (12)
Materialebeskrivelse:
Polyamid/PU 210 g/m2, Vandsøjletryk: 8.000 mm
Også velegnet til: Agriculture

COMFORT CLEANING
PREMIUM OVERALL M/
KNÆFORSTÆRKNING
Dessin: 36-36131
Kemiresistent overall i blødt og smidigt materiale,
der er rivefast og kuldebestandigt.
■	Polyamid sikrer en ekstra stærk binding af
belægningen
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	Elastik i benene for tætsluttende lukning
■	EN 343 3-1, EN 14605
Størrelse: S-2XL
Farve: Kongeblå (12)
Også velegnet til: Agriculture

COMFORT CLEANING
PREMIUM OVERALL
Dessin: 36-3613
Kemiresistent overall i blødt og smidigt materiale,
der er rivefast og kuldebestandigt.
■	Polyamid sikrer en ekstra stærk binding af
belægningen
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	Elastik i benene for tætsluttende lukning
■	EN 343 3-1, EN 14605
Størrelse: XS-4XL
Farve: Kongeblå (12)
Også velegnet til: Agriculture
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COMFORT CLEANING
PU REGNTØJ

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 240 g/m2 PU-belagt polyester, 25 % PU/75 % polyester
Vandsøjletryk: 8.000 mm

COMFORT CLEANING
BUSSERONNE
Dessin: 36-1517

COMFORT CLEANING
OVERALL
Dessin: 36-1513

Kemiresistent busseronne i blødt og
smidigt materiale, der er rivefast og
kuldebestandigt.
■	Løsthængende komforthætte med
snoretræk og knaplukning
■	Trykknap ved halslukning
■	Elastik i ærmer for tætsluttende
lukning
■	EN 343 3-1, EN 14605

Kemiresistent overall i blødt og smidigt
materiale, der er rivefast og kuldebestandigt.
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	Elastik i benene for tætsluttende lukning
■	EN 343 3-1, EN 14605
Størrelse: XS-4XL
Farve: Hvid (4), kongeblå (12)

Størrelse: XS-4XL
Farve: Hvid (4), kongeblå (12)

COMFORT CLEANING CHEMICAL
PU REGNTØJ

COMFORT CLEANING
CHEMICAL
BUSSERONNE
Dessin: 36-17T
Kemiresistent busseronne i let, blødt og smidigt
materiale, der er rivefast og kuldebestandigt.
■	Polyamid sikrer en ekstra stærk binding af
belægningen
■	Løsthængende komforthætte med snoretræk
og knaplukning
■	Trykknap ved halslukning
■	Elastik i ærmer for tætsluttende lukning
■	EN 343 3-1, EN 14605, EN 13034
Størrelse: S-3XL
Farve: Navy (3)

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale:
170 g/m2 PU-belagt polyamid (nylon),
50 % PU/50 % polyamid
Vandsøjletryk: 8.000 mm

COMFORT CLEANING
CHEMICAL OVERALL
Dessin: 36-13T
Kemiresistent overall i let, blødt og smidigt
materiale, der er rivefast og
kuldebestandigt.
■	Polyamid sikrer en ekstra stærk binding
af belægningen
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	Elastik i benene for tætsluttende
lukning
■	EN 343 3-1, EN 14605, EN 13034
Størrelse: S-3XL
Farve: Navy (3)
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COMFORT HEAVY
PU FORKLÆDER

COMFORT HEAVY
FORKLÆDE
Dessin: 36-3
■	Blødt og smidigt materiale, der er rivefast og
kuldebestandigt
■	Forstærkning på fronten
■	Elastik i nakkelukning og fixlock-lukning i ryg
■	EN 343 3-1
Størrelse: XS-3XL (105 – 135 cm)
Farve: Oliven (2), hvid (4)
Også velegnet til: Agriculture og work

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale:
220 g/m2 PU-belagt polyamid (nylon),
40 % PU/60 % polyamid
Vandsøjletryk: 8.000 mm

Forstærkninger:
325 g/m2 PVC-belagt polyester,
83 % PVC/17 % polyester
Ressistent mod fedt, olie og blod

COMFORT HEAVY
FORKLÆDE MED
ÆRMER
Dessin: 36-75
■	Blødt og smidigt materiale, der er
rivefast og kuldebestandigt
■	Forstærkning på fronten
■	Elastik med fixlock-lukning i
nakke og ryg
■	Elastik i ærmer for tætsluttende lukning
■	EN 343 3-1
Størrelse: XS-5XL (105 – 145 cm)
Farve: Hvid (4)
Også velegnet til: Agriculture og work

COMFORT FOOD
PU REGNTØJ

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 220 g/m2 PU-belagt polyamid (nylon),
40 % PU/60 % polyamid
Vandsøjletryk: 8.000 mm
Certificeret iht.: EN 1186

COMFORT FOOD
ANTIMIGRATION
FORKLÆDE MED KORTE
ÆRMER
Dessin: F36-74

COMFORT FOOD
ANTIMIGRATION
FORKLÆDE MED LANGE
ÆRMER
Dessin: F36-75

Certificeret komfortforklæde i blødt og
smidigt materiale, der er rivefast og
kuldebestandigt.
■	Elastisk nakkelukning
■	Fleksibel fixlock-lukning til
justering i ryggen
■	Korte ærmer
■	EN 343 3-1

Certificeret komfortforklæde i blødt og
smidigt materiale, der er rivefast og
kuldebestandigt.
■	Elastisk nakkelukning
■	Fleksibel fixlock-lukning til
justering i ryggen
■	Lange ærmer
■	EN 343 3-1, EN 1186

Størrelse: M-XL (115 – 125 cm)
Farve: Kongeblå (12)

Størrelse: M-XL (115 – 125 cm)
Farve: Kongeblå (12)
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PURE OCEAN CLEANING
PU REGNTØJ

Materialebeskrivelse:
240 g/m2 PU-belagt recycled polyamid,
40 % Pu, 60 % Polymid

PURE OCEAN CLEANING JAKKE
Dessin: Lanceres forår 2019
Kraftig kemiresistent jakke i blødt og smidigt
materiale, der er rivefast og kuldebestandigt.
■ Løsthængende, fast hætte.
■ Lynlås.
■ Ærmeåbning med elastik og velcro.
■	God slidstyrke pga. nylon-materialets
gode bindeevne.
■	EN 343 3-1, EN 14605
Størrelse: S-4XL
Farve: Kongeblå (12)
Også velegnet til: Agriculture

PURE OCEAN CLEANING ANORAK
Dessin: Lanceres forår 2019
Kemiresistent busseronne i blødt og smidigt materiale, der er rivefast og
kuldebestandigt.
■	Polyamid sikrer en ekstra stærk binding af belægningen
■	Løsthængende komforthætte med snoretræk og knaplukning
■	Trykknap ved halslukning
■	Elastik i ærmer for tætsluttende lukning
■	EN 343 3-1, EN 14605
Størrelse: XS-4XL
Farve: Kongeblå (12)
Også velegnet til: Agriculture

PURE OCEAN CLEANING OVERALL
Dessin: Lanceres forår 2019
Kemiresistent overall i blødt og smidigt materiale, der er rivefast og
kuldebestandigt.
■	Polyamid sikrer en ekstra stærk binding af belægningen
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	Elastik i benene for tætsluttende lukning
■	EN 343 3-1, EN 14605
Størrelse: XS-4XL
Farve: Kongeblå (12)
Også velegnet til: Agriculture
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CLASSIC
PVC

CLASSIC FORKLÆDE
Dessin: 9-4
■	Stor slidstyrke
■	Seler bestilles separat –
Dessin 30-100
■	EN 343 3-1, EN 14116
Størrelse:
M = 115 cm
L = 120 cm
XL = 125cm
XXL = 130 cm
Farve: Oliven (2), hvid (4)
Også velegnet til:
Agriculture, fishing og work

OFFSHORE
PVC

OFFSHORE FORKLÆDE
Dessin: 30-3
■	Elastik med fixlock-lukning i nakke og ryg
■	Forstærkning på fronten
■	EN 343 3-1, EN 14116
Størrelse:
M = 115 cm
L = 120 cm
XL = 125cm
XXL = 130 cm
Farve: Oliven (2), hvid (4)
Også velegnet til:
Agriculture, fishing og work

Materialebeskrivelse:
540 g/m2 PVC-belagt bomuld,
75 % PVC/25 % bomuld
Vandsøjletryk: >20.000 mm

CLASSIC
OLSEN SELER
Dessin: 30-100
Seler i PVC-belagt polyester med kroge
i blank rustfrit stål.
■	Bruges til Classic forklæde
dessin nr. 9-4
Størrelse: One size
Farve: Hvid (4)

Materialebeskrivelse:
325 g/m2 PVC-belagt polyester, 83 % PVC/17 % polyester
Vandsøjletryk: 20.000 mm
Resistent mod olie og fedt

OFFSHORE FORKLÆDE
MED ÆRMER
Dessin: 30-75
■	Lange ærmer med elastiske manchetter
■	Elastisk nakkelukning og fixlock-lukning
for justering i ryggen
■	Forstærkning på fronten
■	EN 343 3-1, EN 14116
Størrelse:
M = 115 cm
L = 120 cm
XL = 125cm
XXL = 130 cm
Farve: Oliven (2), hvid (4)
Også velegnet til:
Agriculture, fishing og work
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INDUSTRIAL
PVC

INDUSTRIAL FORKLÆDE
Dessin: 17-3
■	Justerbar lukning i nakken og bindebånd til
lukning i livet
■	Forstærkning på fronten
■	EN 343 3-1
Størrelse:
M = 115 cm
L = 120 cm
XL = 125cm
XXL = 130 cm
Farve: Oliven (2), hvid (4), kongeblå (12)
Også velegnet til:
Agriculture, fishing og work

Materialebeskrivelse:
300 g/m2 PVC-belagt polyester, 70 % PVC/30 % polyester
Vandsøjletryk: 15.000 mm

FORKLÆDE MED
ÆRMER
Dessin: 17-75
■	Lange ærmer med elastiske manchetter
■	Elastisk nakkelukning og fixlock-lukning
for justering i ryggen
■	Forstærkning på fronten
■	EN 343 3-1
Størrelse:
S = 110 cm
M = 115 cm
L = 120 cm
XL = 125cm
XXL = 130 cm
Farve: Hvid (4)
Også velegnet til:
Agriculture, fishing og work

ABEKO INDUSTRIAL
PVC

ABEKO INDUSTRIAL
KEMIKALIEBESTANDIGT FORKLÆDE
Dessin: A-140042
■	Resistent mod olie, fedt og kemikalier
■	Justerbar lukning i nakken og
bindebånd til lukning i livet
■	EN 343 3-1
Størrelse: One size (90 x 120 cm)
Farve: Hvid (061)
Også velegnet til:
Agriculture, fishing og work
Materialebeskrivelse:
325 g/m2 PVC-belagt polyester,
75 % PVC/25 % polyester
Vandsøjletryk: 15.000 mm

ABEKO INDUSTRIAL
FORKLÆDE
Dessin: A-140411
■	Justerbar lukning i nakken og
bindebånd til lukning i livet
Størrelse: One size (72 x 100 cm)
Farve: Oliven (011)
Også velegnet til:
Agriculture, fishing og work
Materialebeskrivelse:
235 g/m2 PVC-belagt polyester,
75 % PVC/25 % polyester
Vandsøjletryk: 8.000 mm
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INDUSTRIAL
PVC

ÆRMESKÅNERE
Dessin: 9-11

ÆRMESKÅNERE
Dessin: A-140401

■	Elastiske manchetter

■	Elastiske manchetter

Størrelse: One size (40 cm)
Farve: Oliven (2), hvid (4)

Størrelse: One size (40 cm)
Farve: Oliven (011)

Materialebeskrivelse:
540 g/m2 PVC-belagt bomuld,
75 % PVC/25 % bomuld
Vandsøjletryk: >20.000 mm
Også velegnet til: Agriculture og work

Materialebeskrivelse:
235 g/m2 PVC-belagt polyester,
75 % PVC/25 % polyester
Vandsøjletryk: 8.000 mm
Også velegnet til:
Agriculture og work

ÆRMEHANDSKER
Dessin: 5-29

ÆRMESKÅNER – DE LUXE
Dessin: 90-11

■	Påsvejsede handsker

■ Neoprenmanchetter

Størrelse: One size
(65 cm inkl. handsker)
Farve: Oliven (2)
Materialebeskrivelse:
300 g/m2 PVC-belagt polyester,
70 % PVC/30 % polyester
Vandsøjletryk: 15.000 mm
Også velegnet til: Agriculture og work

Størrelse: One size (40 cm)
Farve: Oliven (2), hvid (4)
Materialebeskrivelse:
540 g/m2 PVC-belagt bomuld,
75 % PVC/25 % bomuld
Vandsøjletryk: >20.000 mm
Også velegnet til: Agriculture og work

ÆRMESKÅNERE
Dessin: 17-11

NEOPRENMANCHET
Dessin: 60-11

■	Elastiske manchetter

■ Kraftige manchetter

Størrelse: One size (45 cm)
Farve: Oliven (2), hvid (4), kongeblå (12)
Materialebeskrivelse:
300 g/m2 PVC-belagt polyester,
70 % PVC/30 % polyester
Vandsøjletryk: 15.000 mm
Også velegnet til: Agriculture og work

Størrelse: One size (23 cm)
Farve: Sort (8)
Materialebeskrivelse:
Neopren 5 mm.
Også velegnet til: Agriculture og work
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ABEKO INDUSTRIAL
PVC

Materialebeskrivelse:
320 g/m2 PVC-belagt polyester, 70 % PVC/30 % polyester
Vandsøjletryk: 8.000 mm

ABEKO INDUSTRIAL
KEMIKALIEBESTANDIG HELDRAGT
Dessin: A-137021
■	Resistent mod olie og kemikalier
■	Lynlås og dobbelt overfald i front
■	Løsthængende komforthætte med indvendigt snoretræk
■	Trykknap for justering af benvidde
■	EN 343 3-1, EN 14605
Størrelse: S-3XL
Farve: Kemigrøn (161)
Også velegnet til: Work og fishing
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AGRICULTURE

Benene solidt plantet på jorden og naturen tæt på livet. Helt tæt på. På godt og ondt.
For med det frie udendørsarbejde følger opgaver i al slags vejr, og med mange forskellige
arbejdsstillinger. Derfor skal arbejdstøjet både være beskyttende, fleksibelt og komfortabelt.

COMFORT STRETCH
PU REGNTØJ

Materialebeskrivelse:
210 g/m2 PU-belagt polyester,
25 % PU/75 % polyester
Vandsøjletryk: 8.000 mm

HÆTTE
SKJULT I
KRAVEN

EKSTRA
UDLUFTNINGHULLER

FRONT MED
OVERFALD OG
YKK LYNLÅS

FORSTÆRKEDE
LOMMER

MANCHETTER
MED ELASTIK OG
VELCROLUKNING

COMFORT STRETCH JAKKE
Dessin: 20-5420
Jakke i blødt og smidigt materiale, der er rivefast og kuldebestandigt.
■	YKK® lynlås og knappet overfald i front
■	Rygventilation
■	Skjult hætte i kraven
■	2 lommer med lommeklap foran
■	Justerbart snoretræk i linning
■	Ærmer med elastisk manchet og velcrolukning
■	EN 343 3-1
Størrelse: XS-5XL
Farve: Gul (1), oliven (2), navy (3), orange (11), kongeblå (12)
Også velegnet til: Work og fishing
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COMFORT STRETCH OVERALL
Dessin: 20-5413
Overall i blødt og smidigt materiale, der er rivefast og
kuldebestandigt.
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	Knap i livet for justering
■	Lynlås og velcrolukning for justering af benvidde
■	EN 343 3-1
Størrelse: XS-4XL
Farve: Gul (1), oliven (2), navy (3), orange (11), kongeblå (12)
Også velegnet til: Work og fishing

COMFORT STRETCH BUKS
Dessin: 20-5412
Buks i blødt og smidigt materiale, der er rivefast og
kuldebestandigt.
■	Justerbart snoretræk i liv
■	Lynlås og velcrolukning for justering af benvidde
■	EN 343 3-1
Størrelse: XS-4XL
Farve: Gul (1), oliven (2), navy (3), orange (11), kongeblå (12)
Også velegnet til: Work og fishing

COMFORT STRETCH REGNSÆT
Dessin: 20-54
Sæt bestående af jakke og buks i blødt og smidigt
materiale, der er rivefast og kuldebestandigt.
Jakke
■	Jakke med YKK® lynlås og knappet overfald i front
■	Rygventilation
■	Skjult hætte i kraven
■	2 jakkelommer med lommeklap foran
■	Justerbart snoretræk i linning
■	Ærmer med elastisk manchet og velcrolukning
■	EN 343 3-1
Buks
■	Buks med justerbart snoretræk i liv
■	Lynlås og velcrolukning for justering af benvidde
■	EN 343 3-1
Størrelse: XS-4XL, Farve: Sort (8), camouflage (34) - se side 90
Også velegnet til: Work og fishing
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COMFORT STRETCH
PU REGNTØJ

COMFORT STRETCH HELDRAGT
Dessin: 20-5450
Heldragt i blødt og smidigt materiale, der er rivefast og kuldebestandigt.
■	Lynlås og knappet overfald i front
■	Skjult hætte i kraven
■	Brystlomme
■	Ærmer med elastisk manchet og velcrolukning
■	Lynlås og velcrolukning for justering af benvidde
■	EN 343 3-1
Størrelse: S-4XL
Farve: Gul (1), oliven (2), navy (3), orange (11)
Også velegnet til: Work og fishing
Materialebeskrivelse:
210 g/m2 PU-belagt polyester,
25 % PU/75 % polyester
Vandsøjletryk: 8.000 mm

112 AGRICULTURE

COMFORT STRETCH
VATTERET HELDRAGT
Dessin: 20-5450-29
Vatteret heldragt i blødt og smidigt materiale, der er rivefast og kuldebestandigt.
■	Lynlås og knappet overfald i front
■	Skjult hætte i kraven
■	Brystlomme med knaplukning
■	Ærmer med elastisk manchet og velcrolukning
■	Lynlås og velcrolukning for justering af benvidde
■	Refleksstriber på ærmer, bryst og ben samt om livet
■	YKK® lynlåse
■	EN 343 3-1
Størrelse: S-8XL
Farve: Navy (3)
Også velegnet til: Work og fishing
Materialebeskrivelse:
Ydermateriale: 170 g/m2 PU-belagt polyester,
30 % PU/70 % polyester
Vattering: 100 % polyester 120 g/m2
Vandsøjletryk: 8.000 mm

PURE OCEAN
PU REGNTØJ

Materialebeskrivelse:
210 g/m2 PU belagt recycled polyester 33 % PU/67 % recycled polyester garn
Vandsøjletryk: 8.000 mm

PURE OCEAN JAKKE HERRE
Dessin: 25-5420
Moderne herreregnjakke lavet i blødt og smidigt materiale. Backingen er lavet af recycled
PET flasker. Der anvendes ca 25 flasker pr jakke.
■ YKK® lynlås og overfald
■ Rygventilation
■ Hættejustering med snor
■ To forlommer og brystlomme
■ Ærmer med knaplukning
■ EN343 3-1
Størrelse: XS-4XL
Farve: Oliven (2), sort (8)

PURE OCEAN JAKKE - DAME
Dessin: 25-5420D
Moderne dameregnjakke lavet i blødt og smidigt materiale.
Backingen er lavet af recycled PET flasker.
Der anvendes ca 25 flasker pr jakke
■ YKK® lynlås og overfald
■ Rygventilation
■ Hættejustering med snor
■ To forlommer og brystlomme
■ Ærmer med knaplukning
■ Bælte ved tajle
■ EN343 3-1
Størrelse: XS-3XL
Farve: Oliven (2), sort (8), gul (1)

PURE OCEAN BUKS
Dessin: 25-5412
Moderne buks lavet i blødt og smidigt materiale.
Backingen er lavet af recycled PET flasker.
Der anvendes ca 20 flasker pr buks
■ Justerbart snoretræk i liv
■ Reach through lomme
■ Lynlås og velcrolukning for justering af benvidde
■ EN343 3-1
Størrelse: S-4XL
Farve: Oliven (2), sort (8)

AGRICULTURE 113

KOMBINATIONER
PVC/PU

Materialebeskrivelse:
Ydermateriale front:
325 g/m2 PVC-belagt polyester,
83 % PVC/17 % polyester

Ydermateriale bag: 220 g/m2 PU-belagt
polyamid (nylon), 40 % PU/60 % polyamid
Vandsøjletryk: 8.000 mm
Ressistent mod fedt, olie og blod

GARTNEROVERALL MED
KNÆFORSTÆRKNING
Dessin: 336-131

GARTNERBUKS MED
KNÆFORSTÆRKNING
Dessin: 336-121

Slidstærk overall i et blødt og komfortabelt materiale.
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	Ekstra forstærkning på knæene med lommer til
knæpuder
■	Indvendig lomme med lynlås
■	EN 343 3-1

Slidstærk buks i et blødt og komfortabelt
materiale.
■	Ekstra forstærkning på knæene med lommer
til knæpuder
■	EN 343 3-1
Størrelse: S-3XL
Farve: Oliven (2)
Også velegnet til: Work

Størrelse: S-3XL
Farve: Oliven (2)
Også velegnet til: Work

GARTNEROVERALL
Dessin: 336-13
Slidstærk overall i et blødt og komfortabelt materiale.
■	Elastiske seler og fixlock-lukning
■	Indvendig lomme med lynlås
■	EN 343 3-1
Størrelse: S-3XL
Farve: Oliven (2)
Også velegnet til: Work

LETVÆGTS
PVC

Materialebeskrivelse:
285 g/m2 PVC/polyester.
Vandsøjletryk: >20.000 mm.

AGRI JAKKE
Dessin: 31-20
Letvægts PVC jakke
■	Trykknapsjustering i ærme
■	EN 343 3-1

AGRI OVERALL
Dessin: 31-13
Letvægts PVC overall.
■	Elastiske og justerbare seler
■	Trykknapsjustering i ben
■	EN 343 3-1
Størrelse: S-5XL
Farve: Oliven (02)
Også velegnet til: Work og fishing
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VETERINÆRKAPPER
UNDERSØGELSESKAPPE
(DYRLÆGE)
Dessin: A-106012

UNDERSØGELSESKAPPE
(DYRLÆGE)
Dessin: A-126031

■
■
■
■

■
■
■
■

Lange ærmer med elastik i manchetten
3 forlommer
Krave med fleece
Bælte til at binde på ryggen

Lange ærmer med elastik i manchetten
3 forlommer
Krave med fleece
Bælte

Størrelse: M-2XL
Farve: Navy (041)

Størrelse: M-2XL
Farve: Oliven (211)

Materialebeskrivelse:
110 g/m2 polyester/carbon antistatisk
(98,5 % polyester/1,5 % carbon).

Materialebeskrivelse:
70 g/m2 PU/polyamid
(45 % PU/55 % polyamid)

REKTALKAPPE
Dessin: A-146081

REKTALKAPPE
UDEN LOMMER
Dessin: A-146091

■
■
■
■
■

Forlomme
Elastik i ærmerne
Knap på ærmet for fastgørelse af handske
Krave med fleece
Bælte

■
■
■
■

Elastik i ærmerne
Knap på ærmet for fastgørelse af handske
Krave med fleece
Bælte

Størrelse: S-2XL
Farve: Oliven (211)

Størrelse: S-2XL
Farve: Oliven (211)

Materialbeskrivelse:
235 g/m2 PVC/polyester
(75 % PVC/25 % polyester)

Materialbeskrivelse:
235 g/m2 PVC/polyester
(75 % PVC/25 % polyester)

AGRICULTURE 115

FIND MIT
PRODUKT
Dessin

Side

Dessin

A-106012
A-113121
A-113131
A-114071
A-120013
A-123021
A-123071
A-123331
A-124011
A-124021
A-125011
A-126031
A-127021
A-127033
A-128011
A-137021
A-140042
A-140391
A-140401
A-140411
A-143031
A-143072
A-143161
A-143171
A-144021
A-144071
A-145121
A-146031
A-146032
A-146081
A-146091
A-148041
A-153121

115
10
11
10
28
28
27
28
28
27
28
115
29
29
28
107
105
32
106
105
34
33
31
31
33
32
32
31
34
115
115
32
12

A-153122
A-154071
A-221051
A-223011
A-224011
A-500021
A-500031
A-513171
A-513181
A-514081
A-520041
A-520071
A-521051
A-523011
A-523021
A-523031
A-523101
A-523161
A-523201
A-524011
A-524051
A-524081
A-525011
A-526041
A-527042
A-528011
A-540041
A-543011
A-543021
A-543202
A-544011
A-544081
A-546011
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Side
12
12
29
47
47
76
76
60
60
60
72
71
68
70
70
71
69
70
69
71
69
69
71
70
72
72
75
75
75
74
75
74
74

Dessin
A-546042
A-553171
A-553172
A-554081
A-572021
F36-74
F36-75
1-2
1-3
1-4
1-6
1-24
1-78
1-81
1-82
1-84
1-86
1-87
1-87-1
1-88
1-91
1-92
1-93
1-94
1-95
1-96
1-111
2-65
2-66
2-67
2-70
2-71
2-73

Side

Dessin

Side

Dessin

Side

74
59
59
59
61
102
102
36
36
36
49
49
77
96
96
96
96
77
77
77
96
97
97
97
97
97
14
93
93
93
93
93
93

2-77
2-731
2-737
2-6517
-3
3-60
3-61
3-67
3-617
-4
4-60
4-70
4-70-11
5-16
5-17
5-29
5-60
5-65
5-67
5-70
5-77
5-657
6-16
6-17
7-16
7-17
7-20
7-55
7-60
7-61
7-65
7-66
7-67

93
93
93
93
37
93
93
93
93
37
95
95
95
82
82
106
94
94
94
94
94
94
86
86
87
87
87
87
92
92
92
92
92

7-70
7-71
7-77
7-161
7-557
7-617
7-657
7-717
7-6517
8-12
8-17
8-17C
8-20
8-20C
8-184
8-1743C
8-1744
8-2044
9-4
9-11
9-13
9-16
9-16C
10-12
10-26
10-54
10-57
10-59
10-129
10-137
10-139
10-567
10-568

92
92
92
87
87
92
92
92
92
84
83
85
83
85
84
85
83
83
104
106
84
84
85
17
38
46
46
44
57
53
57
52
54

Dessin

Side

10-1288
10-1388
10-5688
10-5699
10-5512
10-5512L
10-5520
10-5520D
17-3
17-11
17-15
17-75
18-13
18-20
18-50
20-54
20-54
20-54
20-129
20-139
20-209
20-509
20-1006
20-3412
20-3413
20-3420
20-3450
20-5412
20-5412
20-5412
20-5413
20-5413
20-5420

54
54
53
57
45
45
45
45
105
106
88
105
35
35
35
21
90
111
62
62
62
62
49
24
24
24
24
21
90
111
21
111
21

Dessin
20-5420
20-5420
20-5450
20-5450
20-34129
20-34139
20-54129
20-54129
20-54139
20-54175
20-54209
20-542099
20-342099
20-5450-29
20-5450-29
20-545099
20-5450-299
20-552099
21-12
21-13
21-17
21-20
21-129
21-139
21-2099
22-5412
22-5413
22-5420
24-54139
25-5412
25-5412
25-5420
25-5420

Side
90
110
23
112
65
65
22
63
22
90
22
63
65
23
112
64
64
64
25
25
25
25
66
66
66
20
20
19
63
18
113
18
113

Dessin
25-5420D
30-03
30-12
30-13
30-17
30-20
30-25
30-50
30-55
30-75
30-100
30-129
30-139
30-175
30-184
30-557
30-2044
30-2099
31-13
31-20
36-D1
36-3
36-12
36-13
36-13T
36-1513
36-1517
36-17
36-17T
36-20
36-3613
36-3617
36-3620

Side
113
104
80
80
80
80
81
30
30
104
104
89
89
81
81
30
81
89
114
114
100
102
26
26
101
101
101
26
101
26
100
100
100

Dessin
36-36131
36-75
40-24
40-27
40-54
-43
-44
-45
-46
50-15
50-50
50-50D
50-52
50-95
50-501
50-509
50-5099
50-521
51-17
54-5420D
55-26
60-11
60-70
60-76
60-769
60-76D
60-77
60-77D
60-79
61-76
70-12
70-30
70-91

Side

Dessin

Side

100
102
48
49
48
37
37
37
37
36
17
17
16
44
17
58
58
17
88
18
41
106
91
43
61
43
42
42
43
44
50
37
50

71-12
71-91
72-12
72-91
80-22
80-23
80-26
80-28
80-76
82-12
82-12B
90-11
99-S1
100-70
130-12
130-1299
130-16
130-1699
130-20
130-2099
130-26
130-50
131-12
131-1299
131-16
131-1699
131-20
131-2099
336-121
336-131
836-13
836-17

51
51
50
50
39
39
41
41
38
40
40
106
51
91
13
55
14
55
13
55
13
14
15
56
15
56
15
56
114
114
88
88

117

118

STØRRELSESGUIDE
OCEAN STØRRELSESTABELLER
OCEAN jakker og busseronner
Ocean str.

Small

Medium

Large

XL

XXL

3XL

Konfektion

36/38”

40/42”

42/44”

44/46”

46/48”

50/52”

OCEAN bukser og overalls
Ocean str.

Small

Medium

Large

XL

XXL

3XL

Livvidde

29/32”

32/34”

34/36”

36/38”

46/48”

50/52”

OCEAN Workwear jakker
XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

Konfektion

44

46-48

50

52-54

56

58-60

62-64

66

½ Brystmål

59

61

63

65

67

69

71

73

½ Taljemål

56

58

60

62

64

66

68

70

Ærmelængde

87

88,5

90

91,5

93

95,5

97,5

99

OCEAN Workwear bukser og overalls
XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

Konfektion

44

46-48

50

52-54

56

58-60

62-64

66

Livvidde max. stræk

85

85

92

98

106

114

122

128

Livvidde

70

75

82

88

96

104

112

118

Benlængde (indvendig)

78

78

81

83

84

84

85

85

Benlængde lang (indv.)

82

82

85

87

88

88

89

89

Overall længde

60

60

60

70

70

70

70

70

Bæltelængde, buks

112

117

124

130

138

146

154

160

ABEKO STØRRELSESTABEL - ARBEJDSBUKSER
C46

C48

C50

C52

C54

C56

C58

C60

C62

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-105

105-111

111-117

117-123

79

80

81

82

83

83

84

84

85

Højde

176-182

176-182

176-182

176-182

176-182

176-182

176-182

176-182

176-182

C146

C148

C150

C152

C154

C156

D96

D100

D104

D108

D112

D116

Livvidde

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-105

90-94

94-98

98-105

102-106

106-111

111-116

Benlængde (indvendig)

83

84

85

86

87

88

76

77

78

79

80

80

Højde

182-

182-

182-

182-

182-

182-

-176

-176

-176

-176

-176

-176

Livvidde
Benlængde (indvendig)

ABEKO KONVERTERINGSTABEL
Brystmål
Livvidde
Højde

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

80-88

88-96

96-104

104-112

112-120

120-128

128-130

130-138

70-76

76-84

84-92

92-100

100-108

108-116

116-122

122-130

160-170

164-174

168-178

172-182

176-186

178-188

180-190

182-192

Damestørrelse

C36

C38

C40

C42

C44

C46

C48

C50

Herrestørrelse

C44

C46

C48

C50

C52

C54

C56

C58

STANDARDER
OG KLASSIFICERINGER
VANDTÆTHED OG ÅNDBARHED

SYNLIGHEDSBEKLÆDNING

Vores varer er fremstillet af enten polyester/bomuld/PVC, polyester/PU eller som en 3-lags vare
med membran imellem. De 3 forskellige materialer har forskellige egenskaber, alt efter hvilket
brug de er beregnet til.

Al synlighedsbeklædning fra Ocean Textile Group A/S er godkendt efter
EN ISO 20471 eller EN 471.

Intet stof er 100 % vandtæt. Jo større vandtryk man sætter på stoffet, jo mere vil vandet trænge
igennem. Det gælder for alle tekstiler. Men i praksis vil en vare, der kan modstå et vandsøjletryk
på 15-20.000 mm føles som 100 % vandtæt, da man kun i meget ekstreme tilfælde kommer over
denne værdi.
Bomuld/polyester/PVC, som vi bruger, kan tåle vandsøjletryk på over 20.000 mm.
polyester/PU er lidt tyndere, strækbart og føles derfor mere behagelig at gå med. Vi anvender en
vare, der kan modstå vandsøjletryk på 8.000 mm. Men når man er under 10.000 mm
vandsøjletryk, kan man presse vand igennem, f.eks. hvis man sætter sig på et vådt sæde på en
traktor. Det gælder også, hvis man er på havet og får en stor sø ind over sig.
3-lags varer med membran, som f.eks. Medusa, eller polyester belagt med PU-membran har
samme problemstilling. Det er således altid et kompromis mellem, hvor højt vandsøjletryk en
vare skal kunne modstå på den ene side og så komforten og åndbarheden på den anden side.
Når kunden vælger et produkt, er det derfor afgørende at tænke på, hvad det skal bruges til.

EN ISO 20471 og EN 471 er fælles europæiske standarder, som stiller krav
til det arbejdstøj og regntøj, der anvendes på arbejdspladser i f.eks.
trafikerede områder, hvor det er vigtigt at blive set. Disse krav er
identiske med de normer, der er foreskrevet af Dansk Standard. Vi har
nedenstående kort forsøgt at beskrive de vigtigste retningslinjer, som
bør være grundlaget for dit valg af synlighedsbeklædning.
Normerne stiller krav til synligheden i de arbejdssituationer, hvor der
arbejdes uden effektiv adskillelse fra den kørende trafik. Det vil sige de
fleste typer vejarbejde, arbejde ved jernbanespor samt byggepladser og
lignende. Selvom dette arbejde kun udgør en lille del af arbejdsdagen,
skal der benyttes sikkerhedsbeklædning.

KLASSIFICERINGER

Åndbarhed måles i mvp = moisture vapour persperation. Værdien angiver, hvor meget fugt der
kan transporteres ud pr. m2 pr. 24 timer. Jo højere tal desto mere komfortabelt vil det føles at gå i
tøjet.

EN ISO 20471 og EN 471 normen er opdelt i 3 klasser. Klassebetegnelsen
beskriver, hvor godt produktet formår at beskytte brugeren. Jo større
areal med fluorescerende stof og refleks, jo højere klassificering.
Det fluorescerende materiale yder beskyttelse i dagslys samt tusmørke,
mens reflekserne beskytter, når et køretøjs lys eller et arbejdslys rettes
mod brugeren.

Klasse 3:

Beklædning skal bæres af alle, der arbejder på veje, ved jernbanespor
og redningsarbejde. Ligeledes ved arbejde på og omkring byggepladser
med maskinel trafik. Som hovedregel opfylder et sæt arbejdstøj kravene
til klasse 3, når det bæres samtidigt. Et sæt arbejdstøj skal forstås som
en kombination mellem eks. jakke og buks/overall. Kedeldragter og
visse jakker er også klassificeret som klasse 3 (se sammensætningsvejledning).

Oceans produkter bliver kvalitets- og
sikkerhedstestet – og sættes ikke i produktion
før de er godkendt. Testene foretages af et
anerkendt og uafhængigt, finsk testinstitut.

Klasse 2:

Beklædning må benyttes af tilsynsførende, der kun overvåger arbejdet.
Klasse 2 beklædning er typisk en trafikvest et par overall eller en jakke
(se sammensætnings-vejledning).

Klasse 1

Beklædning, typisk en buks, må som eneste sikkerhedsbeklædning kun
bæres af besøgende. Dog bør en trafikvest klasse 2 foretrækkes dertil
(se sammensætnings-vejledning). Husk at de besøgende altid skal være
ledsaget af de arbejdende i området.
Skifter arbejdsopgaverne i løbet af dagen, eller er man i tvivl, tilrådes
klasse 3.

SAMMENSÆTNINGS-VEJLEDNING:
Klasseinddelingen bestemmes af minimumsarealer af synligt
materiale i m2 og beregnes således:

Klasse 3:
Kedeldragt
Jakke (særlige tilfælde, hvor angivne krav opfyldes)
Trafikvest (særlige tilfælde, hvor angivne krav opfyldes)
Jakke/trafikvest og buks/overall (kun som sæt)
Klasse 2:
Jakke
Trafikvest
Overall (Ovenstående kan bæres som enkeltdele)

Klasse 3

Klasse 2

Klasse 1

Bæremateriale (fluorescerende)

0,80 m

2

0,50 m

2

0,14 m2

Retroreflekterende materiale

0,20 m

2

0,13 m

2

0,10 m2

Materiale med kombineret
advarselsfunktion

n.a.

n.a.

0,20 m2

Kravene til det mindste synlige areal, som en beklædning skal opfylde for at opnå en klassifikation ifølge tabellen,
må ikke blive nedsat eller slækket på grund af påførte logoer, skrift eller andet.

Klasse 1:
Buks
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Synlig beklædning
Klassebetegnelsen beskriver, hvor godt produktet
formår at give brugeren beskyttelse.
Klasse 3 er den højeste klasse, der kan opnås.
Alle reflekser skal opfylde min. klasse 2, hvad
angår refleksens evne til at tilbagekaste lyset.

Certificeret kuldebeskyttelse
Det første tal angiver luftgennemtrængeligheden
(AP) i klasse 1-3, hvor 3 angiver den højeste klasse.
Det andet tal angiver modstanden over for
vandpenetration i klasse 1-2, hvor 2 angiver den
højeste klasse.

Åndbart, vind- og vandtæt arbejdstøj
Beskriver beskyttelse mod regn. Det første tal
angiver vandtætheden, og det andet tal er
åndbarheden i det samlede produkt. Værdierne
går fra 1-3, hvor 3 angiver den højeste klasse.

EN11611

Beskyttelse mod arbejde under spænding
Beskyttelsesbeklædning mod termisk fare fra en
elektrisk lysbue. Del 1-2: Prøvningsmetoder - Metode 2:
Bestemmelse af lysbuebeskyttelsesklasse af materiale
og beklædning ved brug af tvungen og kontrolleret
lysbue (box test).

Beskyttelse mod svejsning
Minimumskrav for beskyttelsesbeklædning, som
bruges ved svejsning og tilsvarende processer
med lignende risici. Der findes to klasser, 1 og 2,
hvor klasse 2 giver den bedste beskyttelse.

Elektrisk afladning
Denne norm beskriver nedbrydningen
af elektrostatisk ladning fra
beklædningsmaterialers overflade.

Beskyttelse mod flammespredning
Materialer, materialekombinationer og
beklædning med begrænset flammespredning.
Denne standard specificerer ydeevnekrav til
materialer, materialekombinationer og beskyttelsesbeklædning med begrænset flammespredning.

Beskyttelse mod varme og ild
Denne standard beskriver yderdragter af smidigt
stof, som er designet til at beskytte brugerens
krop, undtagen hænderne, fra varme og/eller ild.

Beskyttelsesbeklædning
mod flydende kemikalier

Stålsømværn

Krav til benbeskyttelse i
forbindelse med brug af
håndholdt kædesav

Migrationstest for materialer i
kontakt med fødevarer

Ståltåkappe

Ocean Textile Group A/S . HI-Park 387 . DK-7400 Herning . Denmark . Tel. +45 97 12 27 66 . Fax +45 97 12 57 96 . mail@oceantextile.dk . www.oceantextile.dk

