STEP INTO IT

Always in your comfort zone
SVENSKA

Ocean/Abeko har mer än 70 års erfarenhet av att producera skyddande arbetskläder.
Allt började som ett svar på kommersiella fiskares gåta för effektiva regnkläder som
kunde hålla dem varma och torra i hårda väderförhållanden. Kläderna skapades med
största möjliga respekt för användarna och deras yrke.
Idag erbjuder Ocean/Abeko ett brett sortiment av arbetskläder. För krävande industrier i kategorier: Work (bygg / industri), Fishing (fiskeri, fiske och offshore),
Agriculture (jordbruk / skogsbruk) och Food/Cleaning.
Drivkraften förblir en stor respekt för de människor som utför det fysiskt krävande och
riskabla arbetet - och en önskan om att klä det som skyddar och stärker bäraren i sina
dagliga utmaningar. Vi tror att säkra och bekväma skyddskläder leder till förtroende
och välbefinnande - och förbättrad arbetsnöjdhet.
Respekt handlar också om en bra och nära dialog med både slutanvändare och åter
försäljare, så att vi hela tiden kan vara proaktiva när det gäller nya behov och behov
- från produktutveckling för service, handel, leverans och produktdokumentation.

ALWAYS IN
YOUR
COMFORT

PURE

NYHET:
Ocean/Abeko är nu redo att börja tillverka hållbara regnkläder, gjorda av återvunna plastflaskor.
Det här är återvinning som gör en verklig skillnad för miljön. Vi är glada
Att bidra till en bättre miljö genom hållbara lösningar – samt att
kunna erbjuda kunderna ett grönt val - utan att äventyra kvaliteten.
De nya modellerna kommer att märkas “Pure Ocean” och lanseras inom det
befintliga segment - där de hör hemma.
Vi kommer kontinuerligt att utveckla och uppdatera utbudet av produkter som
tillverkas av återvunna material. De kommer alltid att vara lätt igenkännliga
med “Pure Ocean “-märket.
Se mer på sidan 18, 103 och 113.
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WORK

Bygg och konstruktion är hårt arbete för hela kroppen, Det är också glädjen av frihet i sitt arbete.
Även frisk luft, som ibland vara en smula för frisk - och krävande.
Att jobba ute i vind och regnigmiljö, kräver kläder som är anpassade för ändamålet.

ROCKY – VIND SAMT
VATTENTÄT/ANDAS

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 100 % polyester 600Dx600D
Mellanskikt: TPU membran
Innermaterial: 100 % polyester mesh

Förstärkningar: Cordura® 220 g/m2
Vattentäthet: 10.000 mm
Andningsförmåga: 5.000 g/m2/24 t.

Finns även i varsel (Se sida 60)

ROCKY, JACKA
Artikelnummer: A-113121
Smart arbetsjacka i kraftigt material av bäst kvalitet. Alla sömmar är
dubbelsydda och tejpade för vattentäthet. Jackan är utrustad med
många läckra detaljer.
■	YKK® dragkedja med dubbel frontslå med knapp- och
kardborreförslutning
■	Bröstficka med dragkedja
■	Avtagbar ID-ficka samt D-ring framtill
■	Två snedfickor med dragkedja
■	Innerficka med fixeringsband till headset
■	Manschetter försluts med kardborre och har ett invändig
handledsfoder
■	Kardborrejustering i midjan
■	Avtagbar och justerbar huva
■	EN 343 3-3
Storlek: XS-4XL
Färg: Svart (051)
Också lämplig för: Agriculture

AVTAGBAR SAMT
JUSTERBAR HUVA

YKK BLIXTLÅS
FICKOR MED
BLIXTLÅS

JUSTERBARA
MANSCHETTER
SAMT INVÄNDIGA
MUDDAR

ROCKY, MIDJEBYXA
Artikelnummer: A-114071
Smart arbetsbyxa i kraftigt material och av bästa kvalitet.
Alla sömmar är dubbelsydda och tejpade för vattentäthet.
Byxan är utrustad med många läckra detaljer.
■	Elastiskt resår med bältesöglor
■	Sidofickor med lock och kardborreförslutning
■	Avtagbara verktygsfickor
■	Abtagbara hängslen
■	Tumstocksficka och sidoficka till mobiltelefon
■	Cordura® förstärkta knäfickor
■	Förstärkta benslut med knappar för justering av
benlängd
■	Reflexdetaljer för bättre synlighet
■	EN 343 3-3
Storlek: XS-4XL
Färg: Svart (051)
Också lämplig för: Agriculture

10 WORK

REFLEXER FÖR
HÖG SYNLIGHET

CORDURA®
FÖRSTÄRKNING
I KNÄT

FARGO JACKA
– VIND SAMT
VATTENTÄT/ANDAS

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 100 % polyester 300D
Mellanskikt: TPU membran
Stoppning: 100 % polyester 120 g/m2

Vattentäthet: 5.000 mm
Andningsförmåga: 5.000 g/m2/24 t.

Finns även i varsel (Se sida 60)

FARGO, JACKA
Artikelnummer: A-113131
Stoppad jacka med smart design och med många läckra detaljer. Alla sömmar är
dubbelsydda och tejpade för vattentäthet. Jackan är utrustad med många läckra detaljer.
■	YKK® dragkedja med dubbel frontslå med knapp- och kardborreförslutning
■	Bröstficka med dragkedja
■	Avtagbar ID-ficka samt D-ring framtill
■	Två snedfickor med dragkedja
■	Innerficka med fixeringsband till headset
■	Manschett med kardborreförslutning och invändig handledsfoder
■	Kardboorrejustering i midjan
■	Avtagbar och justerbar huva
■	EN 343 3-3
Storlek: XS-4XL
Färg: Svart (051)
Också lämplig för: Agriculture

WORK 11

ROCKY STRETCH
VIND – VATTENTÄT
– ANDAS

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 300D polyester twill
mekanisk stretch med PU coating
Innermaterial: 100 % polyester mesh

Förstärkningar: Cordura®
Vattentäthet: 10.000 mm
Andningsförmåga: 5.000 g/m2/24 t

Finns även i varsel (Se sida 59)

ROCKY STRETCH JACKA-HERR
Artikelnummer: A-153121
Funktionell och komfortabel arbetsjacka i kraftig 4-vägs Stretchmaterial .
Sömmarna är dubbelsydda och tejpade för maximal vattentäthet.
■	YKK dragkedja med dubbel frontslå med knapp och kardborreförslutning
■	Bröstficka med dragkedja
■	Avtagbar ID-ficka samt D-ring framtill
■	Två snedfickor med dragkedja
■	Avtagbar och justerbar huva
■	Manschetter försluts med kardborre och har ett invändigt handledsfoder
■	Kardborrejustering i midjan
■	EN 343 3-3
Storlek: XS-4XL
Färg: Svart (051)
Också lämplig för: Agriculture

ROCKY STRETCH JACKA-DAM
Artikelnummer: A-153122
Funktionell och komfortabel arbetsjacka i kraftig 4-vägs
Stretchmaterial. Sömmarna är dubbelsydda och tejpade för
maximal vattentäthet.
■	YKK dragkedja med dubbel frontslå med knapp och
kardborreförslutning
■	Bröstficka med dragkedja
■	Avtagbar ID-ficka samt D-ring framtill
■	Avtagbar och justerbar huva
■	Manschetter försluts med kardborre och har ett invändigt
handledsfoder
■	Kardborrejustering i midjan
■	EN 343 3-3
Storlek: XS-3XL
Färg: Svart (051)
Också lämplig för: Agriculture

12 WORK

ROCKY STRETCH BYXOR
Artikelnummer: A-154071
Funktionell och komfortabel arbetsbyxa i kraftigt 4-vägs Stretch material.
Sömmarna är dubbelsydda och tejpade för maximal vattentäthet.
■	Elastisk resår med bältesöglor
■	Sidofickor med klaff och kardborreförslutning
■	Avtagbara hölsterfickor
■	Cordura förstärkta knäfickor
■	Tumstocksficka och sidofickor till mobiltelefon
■	Förstärkta benslut med knappar för justering av benlängd
■	Reflexdetaljer för bättre synlighet
■	EN 343 3-3
Storlek: XS-4XL
Färg: Svart (051)
Också lämplig för: Agriculture

MEDUSA
VIND – VATTENTÄT
– ANDAS
Finns även i varsel (Se sida 55)

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 100 % polyester 600Dx600D
Mellanskikt: TPU membran
Innermaterial: 100 % polyester
Förstärkningar: Cordura®

Vattentäthet: 13.000 mm
Andningsförmåga: 5.000 g/m2/24 t

MEDUSA, SKALJACKA
Artikelnummer: 130-26
Modern arbetsjacka för utomhusbruk i bästa kvalitet med perfekt passform
och hög slitstyrka. Alla sömmar är dubbelsydda och tejpade för vattentäthet.
■	Extremt bra skydd mot väder och vind
■	Telefonficka på insidan
■	Två bröstfickor med kardborreförslutning
■	Hög krage med fleecefoder
■	Kraftigt resår i midja och ärmslut
■	Två innerfickor
■	Sidofickor med klaff
■	YKK® dragkedja
■	EN 343 3-3
Storlek: XS-5XL
Färg: Svart (8)
Också lämplig för: Agriculture

MEDUSA, VARMFODRAD JACKA
Artikelnummer: 130-20
Modern arbetsjacka för utomhusbruk i bästa kvalitet med perfekt passform
och hög slitstyrka. Alla sömmar är dubbelsydda och tejpade för vattentäthet.
■	Extremt bra skydd mot väder och vind
■	Quiltat foder med lätt stoppning
■	Telefonficka på insidan
■	Två bröstfickor med kardborreförslutning
■	Hög krage med fleecefoder
■	Kraftigt resår i midja och ärmslut
■	Två innerfickor
■	Sidofickor med lock
■	YKK® dragkedja
■	EN 343 3-3
Storlek: XS-5XL
Färg: Grön (2), marin (3), svart (8), grå (10)
Också lämplig för: Agriculture

MEDUSA MIDJEBYXA
Artikelnummer: 130-12
Modern byxa för utomhusbruk i bästa kvalitet med perfekt passform och hög
slitstyrka. Alla sömmar är dubbelsydda och tejpade för vattentäthet.
■	Bred bältesögla på baksidan för bättre viktfördelning
■	Resår- och bältesjustering i midjan
■	Ficka till ID-kort
■	Bakfickor med kardborreförslutning
■	Löstagbara hängfickor med lock och knappfästen för extra säkerhet
■	Hammarögla och tumstocksficka
■	Praktisk lårficka
■	Cordura® förstärkta knäfickor med justeringsmöjligheter och lock som
skyddar mot vattenintrång
■	YKK® dragkedja
■	EN 343 3-3
Storlek: XS-5XL
Färg: Grön (2), marin (3), svart (8), grå (10)
Också lämplig för: Agriculture

WORK 13

MEDUSA
VIND – VATTENTÄT
– ANDAS

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 100 % polyester 600Dx600D
Mellanskikt: TPU membran
Innermaterial: 100 % polyester

Förstärkningar: Cordura®
Vattentäthet: 13.000 mm
Andningsförmåga: 5.000 g/m2/24 t

Finns även i varsel (Se sida 55)

MEDUSA TERMOOVERALL
Artikelnummer: 130-50
Kraftig, fodrad overall i högsta kvalitet kvalitet som ger ett oöverträfftat skydd mot
kyla och regn. Alla sömmar är dubbelsydda och tejpade för vattentäthet.
■	200 g/m2 isolering (100 % polyester)
■	Avtagabar komforthuva
■	Tvåvägsdragkedja med kardborreförslutning framtill
■	Dragkedja vid benslut
■	Dragkedja under armhålan som ger möjlighet till ventilation
■	Två framfickor och två bakfickor
■	Mobilficka och innerficka
■	Sidofickor samt fickor till verktyg/tumstock
■	Knäförstärkningar med Dupont® Cordura
■	Snöresjustering i midjan
■	Ärmar med elastiska muddar och kardborreförslutning för justering av ärmvidd
■	Reflexer på ämar, ben och skuldror
■	YKK® dragkedja
■	EN 343 3-3
Storlek: XS-5XL, Färg: Sort (8), Också lämplig för: Agriculture

MEDUSA HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 130-16
Modern Hängselbyxa för utomhusbruk i bästa kvalitet med perfekt passform
och hög slitstyrka. Alla sömmar är dubbelsydda och tejpade för vattentäthet.
■	Bröstficka med lock
■	Bred resår i ryggen som säkerställer god komfort och viktfördelning
■	Kraftiga axelremmar med justeringsmöjligheter
■	Ficka till ID-kort
■	Bakfickor med kardborreförslutning
■	Extremt slitstarka sidofickor med Cordura® förstäkningar
■	Avtagbara hängfickor – lock och knappfästen för extra säkerhet
■	Hammarögla och tumstocksficka
■ Praktisk lårficka med kardborreförslutning
■	Cordura® förstärkta knäfickor med justeringsmöjligheter och lock som
skyddar mot vattenintrång
■	YKK® dragkedja
■	EN 343 3-3
Storlek: XS-5XL, Färg: Grøn (2), marin (3), svart (8), grå (10)
Också lämplig för: Agriculture

14 WORK

KNÄSKYDD
Artikelnummer: 1-111
Knäskydd, som passar till alla byxor och hängslebyxor.
Det gäller både Medusaserien och det övriga Oceansortimentet.
■	Godkänd enligt EU-direktiv om personligt skydd, 89/686 CEE
Material: Skum
Storlek: One size
Färg: Svart (10)
Också lämplig för: Agriculture

MEDUSA POLAR
VIND – VATTENTÄT
– ANDAS
Finns även i varsel (Se sida 56)

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 100 % polyester 600Dx600D
Mellanskikt: TPU membran
Stoppning: 100 % polyester 240 g/m2
Foder: 100 % polyester Thinsulate®

Förstärkningar: Dupont Cordura®
Vattentäthet: 13.000 mm
Andningsförmåga: 5.000 g/m2/24 t
Köldtålighet: -30°C

MEDUSA POLAR PARKASJACKA
Artikelnummer: 131-20
Kraftig, varmfodrad parkasjacka i högsta kvalitet som ger ett oöverträfftat skydd
mot väder och vind, och är testad under extrema väderförhållanden. Alla sömmar
är dubbelsydda och tejpade för vattentäthet.
■	Hög krage med fleecefoder
■	Dubbel ärmförslutning med neoprenmuddar och vindfång
■	Avtagbar päls på huvan
■	ID-ficka och D-ring på bröstfickan
■	Sidofickor med klaff
■	Avancerad, avtagbar huva
■	Avtagbart ansiktskydd som används mot kyla
■	Förlängd rygg
■	Avtagbart snölås
■	Telefonficka på insidan
■	Två bröstfickor med klaff och kardborreförslutning
■	Två innerfickor
■	YKK® dragkedja
■	EN 343 3-3
Storlek: XS-5XL, Färg: Svart (8), Också lämplig för: Fishing

MEDUSA POLAR MIDJEBYXA
Artikelnummer: 131-12
Kraftig, varmfodrad midjebyxa i högsta kvalitet som ger ett
oöverträfftat skydd mot väder och vind, och är testad under
extrema väderförhållanden. Alla sömmar är dubbelsydda och
tejpade för vattentäthet
■	Bred bältesögla på baksidan för bättre viktfördelning
■	Resår- och bältesjustering i midjebandet
■	Bakfickor med kardborreförslutning
■	Extremt slitstarka snedfickor med dragkedja
■	Cordura® förstärkta knäfickor med justeringsmöjligheter
och lock som skyddar mot vattenintrång
■	Snölås med praktisk knappjustering
■	YKK® dragkedja
■	EN 343 3-3
Storlek: XS-5XL, Färg: Svart (8)
Också lämplig för: Fishing

MEDUSA POLAR HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 131-16
Kraftig, varmfodrad Hängselbyxa i högsta kvalitet som ger ett oöverträfftat skydd mot väder
och vind, och är testad under extrema väderförhållanden. Alla sömmar är dubbelsydda och
tejpade för vattentäthet.
■	Bröstficka med klaff
■	Hängslen med fixlockförslutning
■	Bakfickor med kardborreförslutning
■	Extremt slitstarka snedfickor med dragkedja
■	Cordura® förstärkta knäfickor med justeringsmöjligheter och lock som skyddar mot
vattenintrång
■	Snölås med praktisk knappjustering
■	YKK® dragkedja
■	EN 343 3-3
Storlek: XS-5XL, Färg: Svart (8), Också lämplig för: Fishing

WORK 15

TERMO
VIND – VATTENTÄT
– ANDAS

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 100 % polyamid (Oxford Nylon)
Stoppning: 100 % polyester 120 g/m2
Forstärkningar: Dupont Cordura®

Vattentäthet: 8.000 mm
Andningsförmåga: 2.000 g/m2/24 t

Finns även i varsel (Se sida 58)

2 VÄGS
BLIXTLÅS

AVTAGBAR
HUVA

VELCRORESÅR
I ÄRM

BLIXTLÅS
LÄNGS BEN

REFLEXER FÖR
HÖG SYNLIGHET

TERMODRÄKT I
ANDASMATERIAL
Artikelnummer: 50-52
Varmfodrad overall med breda reflexband och
avtagbar komforthuva. Overallen är tillvrkad i de
bästa materialen och ger bra skydd mot väder och
vind. Alla sömmar är dubbelsydda och tejpade för
vattentäthet.
■	Tvåvägsdragkedja och frontslå med
kardborreförslutning framtill
■	Lång dragkedja på yttersidan av benen
■	Ärmar med elastiska muddar av neoprene och
kardborreförslutning i ärmslut
■	Två framfickor och två bakfickor
■	Napoleonsficka och innerficka
■	Sidofickor samt fickor till verktyg/tumstock
■	Knäförstärkningar med Dupont® Cordura
■	Justerbart snöre i midjan
■	YKK® dragkedja
■	EN 343 3-3
Storlek: XS-8XL
Färg: Röd (5), svart (8), grå (10)
Också lämplig för: Agriculture och Fishing

16 WORK

DUPONT/
CORDURA®
KNÄFÖRSTÄRKNING

ANDNINGSBAR TERMO-
HELDRÄKT TILL BARN
Artikelnummer: 50-521 eller 50-501

TERMODRÄKT I
ANDASMATERIAL
Artikelnummer: 50-50

Varmfodrad overall med reflexband och avtagbar
komforthuva. Dräkten är framställd i de bästa
materialer och ger bra skydd mot väder och vind. Alla
sömmar är dubbelsydda och tejpade för vattentäthet.
■	Tvåvägsdragkedja och frontslå med
kardborreförslutning framtill
■	Lång dragkedja på yttersidan av benet
■	Dragkedja under armhålorna som ger möjlighet till
ventilation
■	Ärmar med elastiska muddar av neoprene och
kardborreförslutning i ärmslut
■	Två framfickor och två bakfickor
■	Napoleonsficka och innerficka
■	Sidofickor samt fickor till verktyg/tumstock
■	Knäförstärkningar med Dupont® Cordura
■	Justerbart snöre i midjan
■	YKK® dragkedja
■	EN 343 3-3

Varmfodrad overall med reflexband och avtagbar
komforthuva. Dräkten är framställd i de bästa materialer
och ger bra skydd mot väder och vind. Alla sömmar är
dubbelsydda och tejpade för vattentäthet.
■	Tvåvägsdragkedja och frontslå med
kardborreförslutning framtill
■	Lång dragkedja på yttersidan av benet
■	Dragkedja under armhålorna som ger möjlighet till
ventilation
■	Ärmar med elastiska muddar av neoprene och
kardborreförslutning i ärmslut
■	Två framfickor och två bakfickor
■	Mobilficka och innerficka
■	Sidofickor samt fickor till verktyg/tumstock
■	Knäförstärkningar med Dupont® Cordura
■	Justerbart snöre i midjan
■	YKK® dragkedja
■	EN 343 3-3

Storlek: 4-16 år
Färg: Röd (5), svart (8), grå (10)
Också lämplig för: Agriculture och Fishing

Storlek: XS-8XL
Färg: Marin (3), röd (5), grå (10), kungsblå (12)
Också lämplig för: Agriculture och Fishing

DAM TERMODRÄKT
I ANDASMATERIAL
Artikelnummer: 50-403

BYXA MED
ANDASFUNKTION
Artikelnummer: 10-12

Varmfodrad overall med reflexband och
avtagbar komforthuva. Overallen ar tillvrkad i de
basta materialen och ger bra skydd mot vader och
vind. Alla sommar ar dubbelsydda och tejpade for
vattentathet.
■	Tvavagsdragkedja och frontslå med Tryckknappar
■	Lang dragkedja pa yttersidan av benen
■	Armar med elastiska muddar av neoprene och
kardborreforslutning i armslut
■	Två framfickor och två bröstfickor
■	Napoleonficka och innerficka
■	YKK® dragkedja
■	EN 343 3-3

Vind- och vattentät byxa i andasfunktion med
resår. Alla sömmar är dubbelsydda och tejpade
för vattentäthet.
■	Två fickor med dragkedja och tryckknapp
■	Dragkedja och kardborreförslutning för
justering av benvidd
■	EN 343 3-3

Storlek: XXS-4XL
Färg: Svart (8)
Materialbeschreibung:
Yttermaterial: 100 % polyester
Stoppning: 100 % polyester 200 g/m2
Vattentathet: 13.000 mm
Andningsformaga: 5.000 g/m2/24 t

Storlek: XS-3XL
Färg: Svart (8)
Också lämplig för: Agriculture
Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 100 % polyamid (Taslan)
Mellanskikt: PU-beläggning med
andasfunktion
Foder: 100 % polyester
Vattentäthet: 5.000 mm
Andningsförmåga: 5.000 g/m2/24 t

WORK 17

PURE OCEAN
PU REGNKLÄDER

Materialbeskrivning:
210 g/m2 PU-belagd recycled polyester 33 % PU/67 % recycled polyester garn
Vattentäthet: 8.000 mm

PURE OCEAN JACKA HERR
Artikelnummer: 25-5420
Modern herrjacka i lätt och smidigt material. Tyget är tillverkat av
återvunna PET-flaskor. Det har använts ca 25 flaskor/jacka.
■ YKK dragkedja med frontslå
■	Ryggventilation
■	Justerbar huva
■	Två framfickor och bröstficka
■	Ärmar som justeras med tryckknappar
■	EN 343 3-1
Storlek: XS-4XL
Färg: Oliv (2), svart (8)

PURE OCEAN JACKA DAM
Artikelnummer: 25-5420D
Modern dam regnkappa i lätt och smidigt material.
Tyget är tillverkat av återvunna PET-flaskor. Det har använts ca 25 flaskor/jacka.
■ YKK dreagkedja med frontslå
■ Ryggventilation
■ Justerbar huva
■ Två framfickor och bröstficka
■ Ärmar justeras med tryckknappar
■ Skärp i midjan
■	EN 343 3-1
Storlek: XS-3XL
Färg: Oliv (2), svart (8), gul (1)

18 WORK

PURE OCEAN MIDJEBYXA
Artikelnummer: 25-5412
Modern Midjebyxa tillverkat i lätt och smidigt material.
Tyget är tillverkat av återvunna PET-flaskor.
Det har använts ca 20 flaskor/byxa.
■	Justerbart dragsnöre i midjan
■ Reach Through fickor så att hölsterfickorna kan hängas på utsidan av byxan
■ Benslut med dragkedja och justerbar kardborreförslutning
■	EN 343 3-1
Storlek: XS-4XL
Färg: Oliv (2), svart (8)

COMFORT STRETCH
PU REGNKLÄDER

Materialbeskrivning:
210 g/m2 PU-belagd polyester;
25 % PU/75 % polyester
Vattentäthet: 8.000 mm

Finns även i varsel (Se sida 63)

DOLD HUVA
I KRAGEN

YKK® DRAGKEDJA
OCH FRONTSLÅ

ELASTISKA
MANSCHETTER OCH
KARDBORREFÖRSLUTNING

REFLEXER
(DOCK EJ
OLIVGRÖN)

COMFORT STRETCH+ JACKA
Artikelnummer: 22-5420
Ny uppgraderad design. Jacka i lätt och smidigt material som är rivfast och köldtåligt.
■	YKK® dragkedja och frontslå med kardborreförslutning
■	Ryggventilation
■	Dold huva i kragen
■	Två framfickor med lock
■	Napoleon ficka
■	Ärmar med elastiska manschetter och kardborreförslutning
■	Reflexer (dock ej olivgrön)
■	EN 343 3-1
Storlek: XS-5XL
Färg: Oliv (2), svart (8), grå (10)
Också lämplig för: Agriculture och Fishing
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COMFORT STRETCH
PU REGNKLÄDER

Materialbeskrivning:
210 g/m2 PU-belagd polyester; 25 % PU / 75 % polyester
Vattentäthet: 8.000 mm

Finns även i varsel (Se sida 63)

COMFORTH STRETCH BYXA
Artikelnummer: 22-5412
Ny uppgraderad design. Byxa i lätt och smidigt material som är rivfast och
köldtåligt.
■	Justerbart dragsnöre i midjan
■	Dragkedja och kardborreförslutning för justering av benvidd
■	Tumstocks och knivficka
■	Reach through fickor så att hölsterfickorna kan hängas på utsidan av byxan
■	Reflexer (dock ej olivgrön)
■	EN 343 3-1
Storlek: XS-5XL
Färg: Oliv (2), svart (8), grå (10)
Också lämplig för: Agriculture och Fishing
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COMFORT STRETCH HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 22-5413
Ny uppgraderad design. Byxa i lätt och smidigt material som är rivfast och
köldtåligt.
■	Justerbar dragsnöre i midjan
■	Dragkedja och kardborreförslutning för justering av benvidd
■	Tumstocksficka och knivficka
■	Reach through fickor så att hölsterfickorna kan hängas på utsidan av byxan
■ Reflexer (dock ej olivgrön)
■	EN 343 3-1
Storlek: XS-5XL
Färg: Oliv (2), svart (8), grå (10)
Också lämplig för: Agriculture och Fishing

COMFORT STRETCH JACKA
Artikelnummer: 20-5420
Jacka i mjukt och smidigt material som är rivfast och
köldtåligt.
■	Jacka med YKK® dragkedja och frontslå
med kardborreförslutning
■	Ryggventilation
■	Dold huva i kragen
■	Två framfickor med klaff
■	Justerbart dragsnöre i midjan
■	Ärmar med elastiska manschetter
och kardborreförslutning
■	EN 343 3-1
Storlek: XS-5XL
Färg: Gul (1), olivgrön (2), marin (3),
orange (11), royalblå (12)
Också lämplig för: Agriculture och
Fishing

COMFORT STRETCH
MIDJEBYXA
Artikelnummer: 20-5412
Byxa i mjukt och smidigt material som är
rivfast och köldtåligt.
■	Justerbart dragsnöre i midjan
■	Benslut med dragkedja och justerbar
kardborreförslutning
■	EN 343 3-1
Storlek: XS-5XL
Färg: Gul (1), olivgrön (2),
marin (3), orange (11), kungsblå (12)
Också lämplig för:
Agriculture och Fishing

COMFORT STRETCH
HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 20-5413

COMFORT STRETCH
REGNSET
Artikelnummer: 20-54

Hängselbyxa i mjukt och smidigt material som
är rivast och köldtåligt.
■	Elastisk hängslen med fixlockförslutning
■	Trycknapp i midjan för justering
■	Dragkedja ochkardborreförslutning för
justering av benvidd
■	EN 343 3-1

Set bestående av jacka och byxa i mjukt och
smidigt material som är rivfast och köldtåligt.

Storlek: XS-4XL
Färg: Gul (1), olive (2), marin (3),
orange (11), kungsblå (12)
Också lämplig för: Agriculture och
Fishing

Jacka
■	Jacka med YKK® dragkedja och frontslå
med tryckknappar
■	Ryggventilation
■	Dold huva i kragen
■	Två framfickor med lock
■	Justerbart dragsnöre i midjan
■	Ärmar med elastiska manchetter och
kardborreförslutning
■	EN 343 3-1
Byxa
■	Byxa med justerbart dragsnöre i midjan
■	Dragkedja och kardborreförslutning för
justering av benvidd
Storlek: XS-4XL
Färg: Svart (8)
Finns även i kamouflage. Se sida 90
Också lämplig för:
Agriculture och Fishing
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COMFORT STRETCH
PU REGNKLÄDER

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 210 g/m2 PU-belagd polyester;
25 % PU/75 % polyester
Vattentäthet: 8.000 mm

Finns även i varsel (Se sida 63)

COMFORT STRETCH
MIDJEBYXA MED
REFLEX
Artikelnummer: 20-54129

COMFORT STRETCH
HÄNGSELBYXAR
MED REFLEX
Artikelnummer: 20-54139

Midjebyxa i mjukt och smidigt material
som är rivfast och köldtåligt.
■	Justerbart dragsnöre i midjan
■	Dragkedja och kardborreförslutning till
justering av benvidd
■	EN 343 3-1

Hängselbyxa i mjukt och smidigt
material som är rivfast och köldtåligt.
■	Elastiska hängslen med
fixlockspännen
■	Knappjustering i midjan
■	Dragkedja och kardborreförslutning
för justering av benvidd
■	EN 343 3-1

Storlek: XS-4XL
Färg: Marin (3)

COMFORT STRETCH
JACKA MED REFLEX
Artikelnummer: 20-54209
Jacka i mjukt och smidigt material som är
rivfast och köldtåligt.
■	Reflexränder på ärmar, skuldror samt
midja
■	YKK® dragkedja och frontslå med
tryckknappar
■	Dold huva i kragen
■	Två framfickor med lock
■	Justerbart dragsnöre i midjan
■	Ärmar med elastiska manschetter och
kardborreförslutning
■	EN 343 3-1
Storlek: XS-4XL
Färg: Marin (3)
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Storlek: XS-4XL
Färg: Marin (3)

COMFORT STRETCH
OVERALL
Artikelnummer: 20-5450
Overall i mjukt och smidigt material som är rivfast
och köldtåligt.
■	Dragkedja och frontslå med tryckknappar
■	Dold huva i kragen
■	Bröstficka
■	Ärmar med elastiska manchetter och
kardborreförslutning
■	Dragkedja och kardborreförslutning för justering
av benvidd
■	EN 343 3-1
Storlek: S-4XL
Färg: Gul (1), olivgrön (2), marin (3),
orange (11)
Också lämplig för:
Agriculture och Fishing

COMFORT STRETCH
VARMFODRAD OVERALL
Artikelnummer: 20-5450-29
Varmfodrad overall i mjukt och smidigt material som är rivfast och köldtåligt.
■	Dragkedja och frontslå med tryckknappar
■	Dold huva i kragen
■	Bröstfickor
■	Ärmar med elastiska manschetter och kardborreförslutning
■	Dragkedja och kardborreförslutning för justering av benvidd
■	Reflexränder på ärmar, skuldror och ben samt runt midjan
■	YKK® dragkedjor
■	EN 343 3-1
Storlek: S-8XL
Färg: Marin (3)
Också lämplig för:
Agriculture och Fishing
Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 170 g/m2 PU-belagd polyester; 30 % PU/70 % polyester
Varmfoder: 100 % polyester
Vattentäthet: 8.000 mm
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COMFORT LIGHT
PU REGNKLÄDER

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 170 g/m2 PU-belagd polyester;
30 % PU 70 % polyester
Vattentäthet: 5.000 mm

Finns även i varsel (Se sida 65)

COMFORT LIGHT
JACKA
Artikelnummer: 20-3420

COMFORT LIGHT
MIDJEBYXA
Artikelnummer: 20-3412

Jacka i mjukt och smidigt material som är
rivfast och köldtåligt.
■	YKK® dragkedja och frontslå med
tryckknappar
■	Ryggventilation
■	Dold huva i kragen
■	Justerbart dragsnöre i midjan
■	Ärmar med tryckknappsförslutning
■	EN 343 3-1

Byxa i mjukt och smidigt material som är
mjukt och köldtåligt.
■	Justerbart dragsnöre i midjan
■	Knappjustering av benvidd
■	EN 343 3-1

Storlek: XS-4XL
Färg: Gul (1), olivgrön (2), marin (3)
Också lämplig för:
Agriculture och Fishing

Storlek: XS-4XL
Färg: Gul (1), olivgrön (2), marin (3)
Också lämplig för:
Agriculture och Fishing

COMFORT LIGHT
OVERALL
Artikelnummer: 20-3450

COMFORT LIGHT
HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 20-3413

Overall i mjukt och smidigt material som är
rivfast och köldtåligt.
■	Dragkedja och frontslå med
tryckknappar
■	Dold huva i kragen
■	Bröstficka
■	Ärmar med tryckknappsjustering
■	Knappjustering av benvidd
■	EN 343 3-1

Hängselbyxa i mjukt och smidigt material som
är rivfast och köldtåligt.
■	Elastiska hängslen med fixlockspännen
■	Knappjustering i midjan
■	Knappjustering av benvidd
■	EN 343 3-1

Storlek: XS-4XL
Färg: Marin (3)
Också lämplig för:
Agriculture och Fishing
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Storlek: XS-4XL
Färg: Gul (1), olivgrön (2), marin (3)
Också lämplig för:
Agriculture och Fishing

COMFORT SAFE
PU REGNKLÄDER

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 170 g/m2 PU-belagd polyester;
59 % PU/41 % polyester
Vattentäthet: 8.000 mm

Finns även i varsel (Se sida 66)

COMFORT SAFE
JACKA
Artikelnummer: 21-20

COMFORT SAFE
ANORAK
Artikelnummer: 21-17

Flammskyddad och antistatisk jacka i
mjukt och smidigt material som är rivfast
och köldtålig.
■	Dragkedja och frontslå med
tryckknappar
■	Fast huva
■	Justerbart dragsnöre i midjan
■	Ärmar med tryckknappsjustering
■	EN 343 3-1, EN
 ISO 14116, EN 1149-5

Flammskyddad och antistatisk anorak
i mjukt och smidigt material som är
rivfast och köldtålig.
■	Fast huva med tryckknappar i
halsen
■	Justerbart dragsnöre i midjan
■	Ärmar med tryckknappsjustering
■	EN 343 3-1, EN
 ISO 14116, EN 1149-5

Storlek: S-4XL
Färg: Gul (1), olivgrön (2), marin (3)

Storlek: S-4XL
Färg: Marin (3)

COMFORT SAFE
MIDJEBYXA
Artikelnummer: 21-12

COMFORT SAFE
HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 21-13

Flammskyddad och antistatisk midjebyxa
i mjukt och smidigt material som är rivfast
och köldtålig.
■	Justerbart dragsnöre i midjan
■	Knappjustering av benvidd
■	EN 343 3-1, EN
 ISO 14116, EN 1149-5

Flammskyddad och antistatisk
Hängselbyxa i mjukt och smidigt material
som är rivfast och köldtålig.
■	Elastiska hängslen med
fixlockförslutning
■	Midjejustering med tryckknapp
■	Knappjustering av benvidd
■ EN 343 3-1, EN
 ISO 14116, EN 1149-5
Storlek: S-4XL
Färg: Gul (1), olivgrön (2), marin (3)

Storlek: S-4XL
Färg: Gul (1), olivgrön (2), marin (3)
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COMFORT HEAVY
PU REGNKLÄDER
Finns även i varsel (Se sida 62)

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 220 g/m2 PU-belagd polyamid (nylon);
40 % PU/60 % Polyamid
Vattentäthet: 8.000 mm
Resistent mot fett, olja och blod

COMFORT HEAVY
JACKA
Artikelnummer: 36-20

COMFORT HEAVY
ANORAK
Artikelnummer: 36-17

Regnjacka i mjukt och smidigt
material som är rivfast och köldtålig.
■	Dragkedja och frontslå med
tryckknappar
■	Löstagbar komforthuva med
invändigt dragsnöre
■	Tryckknappar för justering av
ärmvidd
■	EN 343 3-1

Anorak i mjukt och smidigt material
som är rivfast och köldtålig.
■	Fast huva med knappstängning
i hals
■	Justerbar midja med dragsnöre
■	Tryckknappar för justering av
ärmvidd
■	EN 343 3-1

Storlek: S-4XL
Färg: Olivgrön (2), vit (4),
orange (11), royalblå (12)
Också lämplig för:
Food/Cleaning

Storlek: S-4XL
Färg: Olivgrön (2), vit (4),
orange (11), kungsblå (12)
Också lämplig för:
Food/Cleaning

COMFORT HEAVY
MIDJEBYXA
Artikelnummer: 36-12

COMFORT HEAVY
HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 36-13

Midjebyxa i mjukt och smidigt
material som är rivfast och köldtålig.
■	Resår i midja och knappar för
justering
■	Knappjustering av benvidd
■	EN 343 3-1

Hängselbyxa i mjukt och smidigt
material som är rivfast och
köldtålig.
■	Elastiska hänglsen och
fixlockspännen
■	Tryckknappar för justering av
benvidd
■	EN 343 3-1

Storlek: S-4XL
Färg: Olivgrön (2), vit (4),
orange (11), royalblå (12)
Också lämplig för:
Food/Cleaning
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Storlek: S-4XL
Färg: Olivgrön (2), vit (4),
orange (11), royalblå (12)
Också lämplig för:
Food/Cleaning

ATEC DE LUXE
PU REGNKLÄDER

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 170 g/m2 PU-belagd polyamid (nylon);
45 % PU/55 % Polyamid
Vattentäthet: 8.000 mm

Finns även i varsel (Se sida 68-72)

GENOMGÅENDE
FICKÖPPNINGAR

TUMSTOCK
SAMT
KNIVFICKA

VELCRO

FÖRLÄNGDRYGG

ATEC DE LUXE
PREMIUM JACKA
Artikelnummer: A-123071

ATEC DE LUXE
MIDJEBYXA
Artikelnummer: A-124021

Jacka i lätt och mjukt material som är exremt stretchig,
rivfast och köldtålig.
■	Dragkedja med frontslå
■	”Reach-through” bröstfickor samt lock och tryckknappar
■	Förlängd rygg
■	Ärmslut med kardborrejustering
■	EN 343 3-1

Midjebyxa i lätt och mjukt material som är exremt stretchigt,
rivfast och köldtålig.
■	Byxa med resår och låsbar dragsnöre
■	”Reach-through” fickor med lock och kardborre
■	Bakficka samt tumstocksficka
■	EN 343 3-1

Storlek: S-3XL
Färg: Svart/orange (051)

Storlek: S-3XL
Färg: Svart (051)
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ATEC
PU REGNKLÄDER

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 170 g/m2 PU-belagd polyamid (nylon);
45 % PU/55 % Polyamid
Vattentäthet: 8.000 mm

Finns även i varsel (Se sida 68-72)

ATEC JACKA
Artikelnummer: A-123021

ATEC JACKA
Artikelnummer: A-123331

Jacka 100 cm med huva
■	Huva med dragsnöre
■	Tryckknappar
■	EN 343 3-1

Jacka 80 cm med huva och fickor
■	Avtagbar huva med dragsnöre
■	Ryggventilation
■	Dragkedja och frontslå med
tryckknappar
■	Fickor med lock
■	Dragsko nertill
■	Tryckknappar för justering av ärmvidd
■	EN 343 3-1

Storlek: XS-2XL
Färg: Olivgrön (011),
orange (031), marin (041)

Storlek: S-2XL
Färg: Olivgrön (011), orange (031),
marin (041)

ATEC MIDJEBYXA
Artikelnummer: A-124011
■	Resår i midjan med låsbar dragsko
■	EN 343 3-1
Storlek: XS-3XL
Färg: Olivgrön (011), orange (031),
marin (041)

ATEC
HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: A-125011
■	Justerbara hängslen med
fixlockspännen
■	Tryckknappar till justering i
sidoöppning
■	EN 343 3-1
Storlek: S-3XL
Färg: Olivgrön (011),
orange (031), marin (041)

ATEC BYXHOLK
Artikelnummer: A-120013

ATEC SYDVÄST
Artikelnummer: A-128011

■	Fästs med hake
■	Två lägen
■	EN 343 3-1

Sydväst, fodrad
■	Knytband
■	Flanellfoder
■	EN 343 3-1

Storlek: One size
Färg: Olivgrön (011), orange (031),
marin (041)
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Storlek: S-XL
Färg: Olivgrön (011),
orange (031)

ATEC
PU REGNKLÄDER

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 170 g/m2 PU-belagd polyamid (nylon);
45 % PU/55 % Polyamid
Vattentäthet: 8.000 mm

Finns även i varsel (Se sida 68-72)

ATEC OVERALL
Artikelnummer: A-127021
Overall i smidigt material som är rivfast och
köldtåligt.
■	Huva med dragsnöre
■	Dragkedja och dubbelt frontslå med
tryckknappar
■	Bröstficka med lock
■	Kardborreförslutning för justering av
benvidd
■	EN 343 3-1
Storlek: S-4XL
Färg: Olivgrön (011), orange (031)

ATEC OVERALL,
VARMFODRAD
Artikelnummer: A-127033
Varfodrad overall i smidigt material som är
rivfast och köldtåligt.
■	Dold huva i kragen
■	Fleecefodrad krage
■	Resår i midjan
■	Tvåvägsdragkedja med dubbel frontslå
■	Bröst- och framfickor med lock
■	Vindfång i ärmslut
■	Tvåvägsdragkedja från benen upp till midjan
■	K ardborreförslutning till justering av benvidd
■	Quiltat polyesterfoder
■	Foder av 100 % polyester, 120 g/m2
■	EN 343 3-1
Storlek: S-3XL
Färg: Marin (041)

ATEC LIGHT
PU REGNKLÄDER

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 170 g/m2 PU-belagd polyester;
40 % PU/60 % polyester
Vattentäthet: 5.000 mm

Finns även i varsel (Se sida 68)

ATEC LIGHT
CHARLIE, SET
Artikelnummer: A-221051
Regnset i lätt och mjukt material.
Förpackad i snygg kartong.
Jacka:
■	Avtagbar huva
■	Två fickor
■	Dragsko nertill
■	K ardborreförslutning till justering av ärmvidd
■	Reflexer på ärmar
■	Telefonficka på insidan
■	EN 343 3-1
Midjebyxar:
■	Resår i midjan
■	kardborreförslutning för justering av benvidd
■	Reflexer på byxbenen
■	EN 343 3-1
Storlek: XS-4XL
Färg: Svart (051)
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OFFSHORE
PVC

Materialbeskrivning:
325 g/m2 PVC-belagd polyester; 83 % PVC/17 % polyester
Vattentäthet: 20.000 mm
Resistent mot olja och fett
Flamskyddande

OFFSHORE OVERALL
Artikelnummer: 30-50
Overall i smidigt och köldtåligt material.
■	Komforthuva med dragsnöre på insidan
■	Dragkedja och frontslå med tryckknappar
■	Resår i ryggen
■	Tryckknappar för justering av ärm- och benvidd
■	Fås med alla ärmlösningar - Se sida 37
■ EN ISO 14116, EN 343 3-1
Storlek: S-3XL
Färg: Olivgrön (2), fl. orange (6)
Också lämplig för: Fishing
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OFFSHORE SKYDDSOVERALL
Artikelnummer: 30-55
Artikelnummer: 30-557 (med S5 skyddsstövel)
Heltäckande skyddsoverall till tankrensning, oljeförorening eller annat
saneringarbete. Gjord i kraftigt material som är otroligt slitstarkt och köldtåligt.
■	Påsvetsade stövlar
■	Dubbel frontslå med kardborreförslutning
■	Gummimanschetter i ärmar för vattentäthet
■	K an fås med påsvetsade handskar – Se sida 37
■ EN ISO 14116, EN 343 3-1
Overall-Storlek: S-3XL
Stiefel-Storlek: 40-50
Färg: Fl. orange (6)
Också lämplig för: Fishing
Materialbeskrivning:
600 g/m2 PVC-belagd polyester; 83 % PVC/17 % polyester
Vattentäthet: 20.000 mm
Resistent mot olja och fett
Flamskyddande

SITEX
PVC

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 235 g/m2 PVC-belagd polyester;
25 % PVC/75 % polyester
Vattentäthet: 8.000 mm

Finns även i varsel (Se sida 74-75)

SITEX JACKA
Artikelnummer: A-143161
Jacka 80 cm med huva.
■	Huva med dragsnöre
■	Tryckknappar
■	EN 343 3-1
Storlek: S-3XL
Färg: Olivgrön (011), orange (031), marin (041)
Också lämplig för: Agriculture

SITEX JACKA
Artikelnummer: A-143171
Jacka 100 cm med huva
■	Huva med dragsko
■	Tryckknappar
■	EN 343 3-1
Storlek: S-2XL
Färg: Orange (031), marin (041)
Också lämplig för:
Agriculture

SITEX KAPPA
Artikelnummer: A-146031
Kappa 125 cm
■	Huva
■	Snedfickor
■	Slits nertill bak
■	EN 343 3-1
Storlek: XS-3XL
Färg: Orange (031), svart (051)
Också lämplig för: Agriculture
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SITEX
PVC

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 235 g/m2 PVC-belagd polyester;
25 % PVC/75 % polyester
Vattentäthet: 8.000 mm

Finns även i varsel (Se sida 74-75)

SITEX BYXA
Artikelnummer: A-144071
■	Dragsko i midjan
■	EN 343 3-1
Storlek: S-3XL
Färg: Olivgrön (011),
orange (031), marin (041)
Också lämplig för:
Agriculture

SITEX
HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: A-145121
■	Justerbara och elastiska
hängslen med fixlockspännen
■	Tryckknappar för justering i
sidoöppningen
■	EN 343 3-1
Storlek: S-2XL
Färg: Olivgrön (011), orange (031)
Också lämplig för:
Agriculture

SITEX BYXHOLK
Artikelnummer: A-140391

SITEX SYDVÄST
Artikelnummer: A-148041

■	Fästs med hakar
■	Två lägen
■	EN 343 3-1

Sydväst utan foder
■	Knytband
■	EN 343 3-1

Storlek: One size
Färg: Orange (031)
Också lämplig för:
Agriculture

Storlek: S-XL
Färg: Orange (031), navy (041),
svart (051)
Också lämplig för: Agriculture
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LÄTTVIKT PVC
285 G/M2
GENOMGÅENDE
FICKÖPPNINGAR

BLIXTLÅS SAMT
TRYCKKNAPPAR I
JACKÖPPNING

TUMSTOCK
SAMT
KNIVFICKA

VELCROJUSTERING

SITEX FALLUN JACKA 100 CM
Artikelnummer: A-143072
Lättviksjacka i PVC som är slitstark med många detaljer.
■	Dragkedja och tryckknappar i frontslå
■	Reach through bröstfickor
■	ID-ficka
■	Kardborrejustering av ärmar
■	Förlängd rygg
■	Extra stor huva så att du kan ha hjälm under
■	EN 343 3-1

SITEX FALLUN MIDJEBYXA
Artikelnummer: A-144021
Lättviktsbyxa i PVC som är slitstark med många detaljer.
■	Reach through fickor så att hölsterfickorna kan hängas
på utsidan av byxan
■	Bakficka
■	EN 343 3-1
Storlek: S-3XL
Färg: Svart/orange (051)
Också lämplig för: Agriculture

WORK 33

SITEX
PVC

Materialbeskrivning:
285 g/m2 PVC/polyester.
Vattentäthet: >20.000 mm

Finns även i varsel (Se sida 74-75)

SITEX MORA JACKA 80 CM
Artikelnummer: A-143031
Lättvikts jacka i PVC som är slitstark
■ Dragkedja och tryckknappar i frontslå
■ Ärmar har kardborreförslutning
■ Extra stor huva så att man kan ha hjälm under
■	EN 343 3-1

SITEX KULNA MIDJEBYXA
Artikelnummer: A-144073
Lättvikts midjebyxa i PVC som är slitstark.
■ Tryckknappsjustering av benvidd
■	EN 343 3-1
Storlek: S-3XL
Färg: Orange (031)
Också lämplig för: Agriculture
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SITEX OHAVA KAPPA 135 CM
Artikelnummer: A-146032
Lättvikts Kappa i PVC som är slitstark med många detaljer.
■	Dragkedja och frontslå med tryckknappar
■	ID-ficka
■	Två sidofickor
■	Extra stor huva så att du kan ha hjälm under huvan
■	EN 343 3-1
Storlek: S-3XL
Färg: Svart (051)
Också lämplig för: Agriculture

ECONOMY
PVC

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 460 g/m2 PVC-belagd polyester
Vattentäthet: >20.000 mm

ECONOMY JACKA
Artikelnummer: 18-20
■	Dragkedja och frontslå med tryckknappar
■	Komforthuva med dragsnöre
■	Två framfickor med lock
■	Öglor under ärmarna för ventilation
■	Dragsnöre för justering av linning
■	Tryckknapp för justering av ärmar
■	EN 343 3-1
Storlek: S-3XL
Färg: Gul (1), olivgrön (2), fl. orange (6)
Också lämplig för: Fishing

ECONOMY HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 18-13
■	Elastiska hängslen med fixlockspännen
■	Tryckknappar för justering av midja och benslut
■	EN 343 3-1
Storlek: S-3XL
Färg: Gul (1), olivgrön (2), fl. orange (6)
Också lämplig för: Fishing

ECONOMY OVERALL
Artikelnummer: 18-50
■	Tvåvägsdragkedja och frontslå med tryckknappar
■	Komforthuva med dragsnöre
■	Resår i ryggen
■	Stickat vindfång i ärmar samt tryckknapp till justering
av ärmar och ben
■	Bröstficka med tryckkapp på ficklocket
■	EN 343 3-1
Storlek: M-3XL (Finns i olivgrön till storlek 4XL)
Färg: Olivgrön (2), orange (11)
Också lämplig för: Fishing
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DIVERSE
PVC

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 270 g/m2 PVC-belagd polyester;
70 % PVC/30 % polyester
Vattentäthet: 15.000 mm

BYXHOLK
Artikelnummer: 50-15

REPARATIONSSET
Artikelnummer: 1-2

■	Alla sömmar är dubbelsydda och
tejpade för vattentäthet
■	Kardborreband för bälte
■	EN 343 3-1

■	För reparation av vadare
■	Innehåller lim och material i olika storlekar
Färg: Ljus olivgrön (7), mörk olivgrön (13)

Storlek: One size
Färge: Mörk olivgrön (13)

REPARATIONSLIM
Artikelnummer: 1-4

STÖVELHÄNGARE
Artikelnummer: 1-3

Lim för reparation av vadare.

Monteras på vägg.
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ÄRMLÖSNINGAR

MED RESÅR
Artikelnummer: -3

MED PÅSATT NEOPRENMANSCHETT
Artikelnummer: -4

■	K an monteras styckvis på Heavy Duty, Classic, Offshore, Comfort Heavy,
Comfort Stretch och Comfort Light

■	Storlek justeras med sax
■	K an monteras styckvis på Heavy Duty, Hurricane, Classic och Offshore

MED VINDSTOPP
OCH RESÅR
Artikelnummer: -43

MED VINDSTOPP OCH NEOPREN
Artikelnummer: -44

■	Minimumbeställning 55 styck
■	K an monteras på Heavy Duty, Classic, Offshore och
Comfort Heavy

■	Minimumbeställning 55 styck
■	K an monteras på Heavy Duty, Classic och Offshore

MED PÅSVETSAD HANDSKE
Artikelnummer: -45

MED GUMMIMANSCHETTER
Artikelnummer: -46

■	K an monteras styckvis på Hurricane, Classic och
Offshore

■	Storlek justeras med sax
■	K an monteras styckvis på Heavy Duty, Hurricane, Classic och Offshore

HANDLEDSBAND
Artikelnummer: 70-30
■	Resårband med kardborre
Storlek: M-L
Färg: Vit (4)
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OUTDOOR

Materialebeskrivelse:
Yttermaterial: 100 % softshell polyester
Innermaterial: Avancerat meshfoder i
100 % polyester

Vattentäthet: 5.000 mm (Yttermaterial)
Andningsförmåga: 3.000 g/m2/24 t.

THOR SOFTSHELLJACKA
Artikelnummer: 80-76
Modern softshell jacka i 4-vägs stretchmaterial med stor
rörelsefrihet och flexibilitet.
■	Komforthuva med justeringsmöjligheter
■	Invändig midjejustering
■	Två innerfickor med dragkedja
■	Smart armficka till telefon etc.
■	Ekstremt smarta sidofickor med Cordura® förstärkningar
■	Cordura® förstärkningar under armarna och dragkedja
■	K ardborremanschetter för justering av ärmslut
■	YKK® dragkedja
■	Nano Teflon® behandlad vilket ökar slitstyrkan och gör
Hängselbyxan smuts och vattenavvisande
Storlek: S-4XL
Färg: Olivgrön (2), svart (8)
Också lämplig för: Fishing

OUTDOOR
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Materialebeskrivelse:
Yttermaterial: 100 % polyester
Foder: 100 % polyester

Sammansättning: 75D softshell;
88 % polyester, 12 % elasten

THOR QUILTFODRAD JACKA
Artikelnummer: 10-26
Smart termojacka i quiltat tvålagers-polyester med behaglig isolering.
Kontrastsömmar och detaljer som ger ett modernt utseende.
■	Bröstficka och två framfickor med dragkedja
■	Reflexpiping på skuldrorna, fram och bak
■	Resår i midja och ärmslut
■	Förlängd rygg för komfort
Storlek: XS-5XL
Färg: Svart (8)
Också lämplig för: Fishing och Agriculture

OUTDOOR

Materialbeskrivning:
100 % polyester
240 g/m2 Therma Fit panels

TERNI CROSS JACKA
Artikelnummer: 80-22
Modern jacka med dunkänsla där bålen är fodrad så att du
håller dig varm.
■	Stretch ärmar som är vindtäta
■	Sidofickor
■	Bröst och ärmficka med dragkedja
■	Förlängd rygg
■	Reflexer på ärm
■	YKK® dragkedja
Storlek: XS-5XL
Färg: Svart med grå detaljer (810),
svart med orange detaljer (811)

TERNI FLEX JACKA
Artikelnummer: 80-23
Modern jacka med dunkänsla där bålen är fodrad så att du
håller dig varm.
■ Softshell i armarna
■ Praktiska fickor
■ Bröst och ärmfickor med dragkedja
■ Förlängd rygg
■ Reflexer på ärm
■	YKK® dragkedja
Storlek: XS-5XL
Färg: Svart med grå detaljer (08)
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OUTDOOR

Materialbeskrivning:
65 % polyester, 35 % bomull
Poly-Stretch: 92 % polyester, 8 % spandex
310 g/m2

NALDO BYXA
Artikelnummer: 82-12
Modern hantverksbyxa med Stretch i allra bästa kvalite. Perfekt passform och
med en massa detaljer. Benlängden kan förlängas med 6 cm.
■ Stretch i lår och ljumske
■ två stoppers i midjan som låses med velcro
■ Resår och bältesöglor i linning
■ Bakfickor med lock och kardborre
■ Förstärkta knäfickor med dräneringshål
■ Fasta hölsterfickor
■ Hammarhank
■ Tumstocksficka
■ Ergonomiskt placerad benficka
■ YKK Dragkedjor
■ Förstärkning längst ner på byxben som kan förlängas med 6cm
■ Levereras med bälte
Storlek: XS-5XL
Färg: Svart med grådetaljer (810), svart med orange detaljer (811)
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RONO SERVICE BYXA
Artikelnummer: 82-12B
Modern servicebyxa med stretch i allra bästa kvalite. Perfekt passform och en
massa detaljer. Benlängden kan förlängas med 6 cm.
■ Stretch i lår och ljumske
■ Två stoppers i midjan som låses med velcro
■ Resår och bältesöglor i linning
■ Bakfickor med lock och kardborre
■ Förstärkta knäfickor med dränerings hål
■ Hammarhank
■ Tumstocksficka
■ Ergonomiskt placerad benficka
■ YKK dragkedjor
■ Förstärkning längst ner på byxbenet som kan läggas ner med 6 cm
■ Levereras med bälte
Storlek: XS-5XL
Färg: Svart med grådetaljer (810), svart med orange detaljer (811)

OUTDOOR

THOR ANDREA JACKA MED
HUVA
Artikelnummer: 80-26
Modern lättare variant på täckjacka med stickade armar.
■ Praktiska fickor
■ Huva och armar i stickad material
■ Bröstficka,sidofickor och ärmficka med dragkedja
■ Förlängd rygg
■ YKK dragkedjor
Storlek: XS-5XL
Färg: Svart (8)
Materialbeskrivning:
100 % polyester

THOR LUCA VÄST
Artikelnummer: 80-28
Tuff väst i varmt och skönt material.
■ Bröstficka och sidofickor med dragkedja
■ Förlängd rygg
■ YKK dragkedjor
Storlek: XS-5XL
Färg: Svart (8)
Materialbeskrivning:
100 % polyester

THOR AREZZO JACKA
Artikelnummer: 55-26
Skön jacka i stickad fleece polyester.
■ Två framfickor och en bröstficka med dragkedja
■ Sträckbar softshell i sidorna
■ Feece i kragen
■ YKK dragkedjor
Storlek: XS-4XL
Färg: Grå/svart (8)
Materialbeskrivning: 100 % polyester, 270 g/m²
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OUTDOOR

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 3 lags softshell 320 g/m2,
93 % polyester, 7 % spadex,
TPU membran med fleece

Innermaterial: 100 % polyester
Vattentäthet: 8.000 mm (Yttermaterial)
Andningsförmåga: 2.000 g/m2/24 t

OCEAN SOFTSHELL HERR
Artikelnummer: 60-77
Vind- och vattenavvisande softshell jacka i elastiskt material av bästa kvalite.
■	Bröst och framfickor med dragkedjor
■	Avtagbar huva
■	Justering i midja
■	YKK Dreagkedja
Storlek: XS-4XL
Färg: Marin (3), svart (8)
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OCEAN SOFTSHELL DAM
Artikelnummer: 60-77D
Vind- och vattenavvisande softshell jacka i elstiskt material av bästa kvalite.
■	Bröst och framfickor med dragkedjor
■	Avtagbar huva
■	Justering i midja
■	YKK Dreagkedja
Storlek: XS-3XL
Färg: Marin (3), svart (8)

OUTDOOR

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: Softshell microfleece av 100
% polyester
Innermaterial: 100 % polyester

Vattentäthet: 8.000 mm (Yttermaterial)
Andningsförmåga: 2.000 g/m2/24 t.

OCEAN SOFTSHELL
Artikelnummer: 60-76
Vind- och vattenavvisande socftshelljacka i elastiskt
material av högsta kvalitet.
■	Bröstficka och framfickor
■	Justerbar midja
■	YKK® dragkedja
Storlek: XS-5XL
Färg: Marin (3), svart (8)

OCEAN SOFTSHELL - DAMMODELL
Artikelnummer: 60-76D
Vind- och vattenavvisande softshelljacka i elastiskt material av högsta
kvalitet.
■	Figursydd
■	Ärmficka och två framfickor
■	Justerbar midja
■	YKK® dragkedja
Storlek: XS-5XL
Färg: Röd (5), svart (8)

OCEAN TECHSHELL
Artikelnummer: 60-79
Snygg och funktionell fritidsjacka av lätt material som är vind- och vattentät.
■	Dragkedja med invändig frontslå
■	Ärmficka och två framickor med dragkedja
■	Reflexer på ärmar och rygg
■	Justerbar och avtagbar komforthuva
■	Elastisk ärmöppning med justerbar kardborreförslutning
■	Justerbar midja
■	YKK® dragkedja
Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 100 % polyester, 3-lagers bonded microfleece
Innermaterial: 100 % polyester
Vattentäthet: 8.000 mm.
Andningsförmåga: 3.000 g/m2/24 t.
Storlek: XS-5XL, Färg: Svart (8)
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OUTDOOR

ANDY PILOT JACKA
Artikelnummer: 10-59
Robust och vattentätjacka med tejpade sömmar.Förstärkt på
axlar och armbåge Lätt och smidig.
■	Fem fickor
■	Vinterfodrad
■	Hög synlighet med reflexer
Størrelse: XS – 5XL
Färg: Svart (8)
Materialbeskrivning:
100 % polyester
Vattentäthet: 8.000 mm
Andningsförmåga: 3.000 mvp
Alla sömmar är tejpade för vattentäthet.

PANSA STRETCH
SOFT SHELL JACKA
Artikelnummer: 61-76
Stretch jacka i lättviktsmaterial.Vattenavvisande med bra
andningsförmåga.
■	Bröst och sidofickor med dragkedja
■	Mjuk ärmavslut
■	Fleece i kragen
Størrelse: XS – 5XL
Färg: Svart (8)
Materialbeskrivning:
100 % polyester
Vattenavvisande: 5.000 mm
Andningsförmåga: 3.000 mvp

MODENA VARMFODRAD JACKA
Artikelnummer: 50-95
Vattenavisande termoarbetsjacka i mjukt och bekvämt, men samtidigt
slitstarkt material.
■	Dragkedja och frontslå med kardborreförslutning
■	Fyra fickor framtill samt mobilficka vi d bröstet
■	Avtagbar huva med dragsnöre
■	Ärmar med elastiska manschetter och justerbar kardborreförslutning
Storlek: XS-4XL
Färg: Svart (8)
Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 100 % polyester 600D, Mellanskikt: PU-membran
For: 100 % polyester, Vattering: 160 g/m2, Vattentäthet: 5.000 mm,
Andningsförmåga: 3.000 g/m2/24 t.
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OUTDOOR

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 240T polyester med
TPU backing
Innermaterial: 100 % polyester mesh

Vattentäthet: 10.000 mm
Andningsförmåga: 10.000 g/m2/24 t

HIGH PERFORMANCE
HERR JACKA
Artikelnummer: 10-5520

HIGH PERFORMANCE
DAM JACKA
Artikelnummer: 10-5520D

En högklassig fritidsjacka till den aktive
mannen. Tillverkat i allra bästa
materialet och med en elegant look. Där
vi har tänkt både på vattentäthet,
komfort och andningsförmåga.
■ Vattentät dragkedja
■ Dold huva i kragen
■ Två framfickor med ficklock
■ Innerficka
■	Ärmar med elastiska manschetter och
justerbar kardborreförslutning
■ Reflexer
■ EN343 3-3

En högklassig fritidsjacka till den aktive
kvinnan. Tillverkat i allra bästa material
och med en elegant look. Där vi har
tänkt både på vattentäthet, komfort och
andningsförmåga.
■ Vattentät dragkedja
■ Dold huva i kragen
■ Två framfickor med ficklock
■ Innerficka
■	Ärmar med elastiska manschetter och
justerbar kardborreförslutning
■ Reflexer
■ EN343 3-3

Storlek: XS-4XL
Färg: Svart (8)

Storlek: XS-3XL
Färg: Svart (8)

HIGH PERFORMANCE
BYXA-REGULAR
Artikelnummer: 10-5512

HIGH PERFORMANCE
BYXA-LÅNG
Artikelnummer: 10-5512L

En högklassig fritidsbyxa till den aktive
människan. Tillverkat i allra bästa material
och med en elegant look. Där vi har tänkt
både på vattentäthet, komfort och
andningsförmåga.
■ Dragkedja och tryckknapp i midja
■ Kardborre för justering av benvid
■ Reflexer
■ EN343 3-3

En högklassig fritidbyxa till den aktive
människan. Tillverkat i allra bästa material
och med en elegant look. Där vi har tänkt
både på vattentäthet, komfort och
andningsförmåga.
■ Dragkedja och tryckknapp i midja
■ Kardborre för justering av benvid
■ Reflexer
■	Byxan är 6cm längre i ben än Regular
byxan
■ EN343 3-3

Storlek: XS-4XL
Färg: Svart (8)

Storlek: XS-4XL
Färg: Svart (8)
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Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 100 % polyester
Mellanskikt: Poratex Excel PU membran
Foder: 100 % polyester

OUTDOOR

Vattentäthet: 5.000 mm
Andningsförmåga: 5.000 g/m2/24 t.

OCEAN DELUXE
FRITIDSREGNSET
Artikelnummer: 10-57
Fritidsregnset i andasmaterial av högsta kvalitet tillverkat i
bästa material och med många praktiska detaljer.
■	Jacka med YKK® dragkedja och frontslå med tryckknappar
■	Avtagbar huva dold i kragen
■	Två framfickor med dragkedja och lock samt en innerficka
■	Bröstficka med dragkedja
■	Ärmar med elastiska manscehtter och justerbar
kardborreförslutning
■	Justerbar dragsko i fodret på både jacka och byxa
■	Byxa med två insticksfickor och två bakfickor med
dragkedja
■	Dragkedja och kardborreförslutning för justering av benvidd
■	EN 343 3-3
Storlek: XS-5XL
Färg: Svart (8)

OUTDOOR
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Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 100 % polyester
Mellanskikt: Poratex PU membran
Foder: 100 % polyester

Vattentäthet: 5.000 mm
Andningsförmåga: 3.000 g/m2/24 t.

OCEAN ANDAS
FRITIDSREGNSET
Artikelnummer: 10-54
Praktiskt och lätt set bestående av jacka och byxa.
■	Jacka med YKK® dragkedja och frontslå med tryckknappar
■	Avtagbar dold huva i kragen
■	Jacka med två framfickor och innerficka
■	Ärmar med elastiska manschetter och justerbar kardborreförslutning
■	Byxa med justerbar dragsko i midjan
■	Två insticksfickor
■	Justerbar benvidd
■	EN 343 3-3
Storlek: XS-5XL
Färg: Svart (8)

OUTDOOR

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 170 g/m2 PU-belagd polyester;
40 % PU/60 % polyester
Vattentäthet: 5.000 mm

KEBNEKAJSE JACKA
Artikelnummer: A-223011
Regnjacka i mjukt och smidigt material som inte knastrar när
man rör sig.
■	Huva dold i kragen
■	Ventilation på framsidan och i ryggen
■	Två framfickor med tryckknapp
■	Justerbar kardborreförslutning i ärmar
■	EN 343 3-1
Storlek: XS-XXL
Färg: Olivgrön (211)
Också lämplig för: Agriculture

KEBNEKAJSE MIDJEBYXA
Artikelnummer: A-224011
Midjebyxa i mjukt och smidigt material som inte knastrar när man rör sig.
■	Elastiskt dragsko i midjan
■	Ventilationsnät vid midjan
■	Två fickor
■	Dragkedja och justerbar kardborreförslutning i benslut
■	EN 343 3-1
Storlek: XS-XXL
Färg: Olivgrön (211)
Också lämplig för: Agriculture
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OUTDOOR

OCEAN FRITIDSREGNSET
Artikelnummer: 40-54
Fritidsregnset bestående av jacka och byxa.
■	Jacka med dragkedja framtill
■	Ventilation i ryggen
■	Huva dold i kragen
■	Två framfickor med lock
■	Ärmar med elastiska manschetter och justerbar
kardborreförslutning
■	Byxa med elastiskt midja
■	Tryckknapp för justering av benvidd
■	EN 343 3-1
Storlek: XS-5XL
Färg: Gul (1), olivgrön (2), marin (3), svart (8)
Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 100 % polyester
Mellanskikt: PVC beläggning
Foder: 100 % polyester
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OCEAN CYKELCAPE
Artikelnummer: 40-24
Praktisk cykelcape med reflex på ryggen.
■	Huva med dragsko för justerbar halsöppning
■	Ärmöppningar med förstärkning och dragkedja
■	Framficka med kardborreförslutning
■	EN 343 3-1
Storlek: One size
Färg: Svart (8)
Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 100 % polyester
Mellanskikt: PVC beläggning

OCEAN
REGNKAPPA
Artikelnummer: 40-27

OCEAN
REGNKAPPA
Artikelnummer: 1-24

Praktiskt och lätt regnkappa med
tryckknappstängning i sidan
■	Huva med justerbar
halsstängning med dragsnöre
■	Kommer med praktisk påse
■	EN 343 3-1

Praktiskt och lätt regnkappa.
■	Huva med justerbar halsstängning
med dragsnöre
■	Kommer i ett helt kolli à 50 styck
■	EN 343 3-1

Storlek: One size
Färg: Olivgrön (2), röd (5),
svart (8), mint (15)
Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 100 % polyamid
(rip-stop nylon)

Storlek: One size
Färg: Marin (3), röd (5),
svart (8), transparent (99)
Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 100 % polyethylen

OCEAN SYDVÄST
Artikelnummer: 1-6

SYDVÄST FÖR BARN
Artikelnummer: 20-1006

En klassiskt sydväst.
■	EN 343 3-1

En klassiskt sydväst med snöre.
■	EN 343 3-1

Storlek: One size
Färg: Gul (1), olivgrön (2), marin (3)

Storlek: 52, 54, 56
Färg: Gul (1), marin (3), röd (5), rosa (16)

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 170 g/m2 PU-belagd
polyamid (nylon); 45 % PU/55 % polyamid
Foder: 100 % polyester

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 170 g/m2 PU-belagd polyamid (nylon);
45 % PU/55 % polyamid
Foder: 100 % polyester
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THOR LENZING®
FR/AST

Materialbeskrivning:
70 % Lenzing FR fiber,
30 % Merino ull

THOR LENZING® TRÖJA
Artikelnummer: 72-91
Flammskyddad funktionsunderkläder med perfekt
passform som ger stor rörelsefrihet och flexibilitet.
■	Utan sömmar
■	Isolerande
■	Fukttransporterande
■	Slitstark
■	EN 1149-3, EN 11612
Storlek: XS-3XL
Färg: Svart (8)
Också lämplig för: Fishing

THOR LENZING® BYXA
Artikel: 72-12
Flamskyddad lång underbyxa med fukttransporterande
egenskaper och bra passform.
■	EN 1149-3, EN 11612
Storlek: XS-3XL
Färg: Svart (8)

BAMBOO FUNKTIONS
UNDERSTÄLL

Materialbeskrivning:
95 % polyester med bambufiber, 5 % elasten

BAMBOO, TRÖJA
Artikelnummer: 70-91

BAMBOO, BYXA
Artikelnummer: 70-12

Avancerade arbets-/sportunderkläder som ger
stor rörelsefrihet och flexibilitet. Perfekt
passform utan sömmar ger en underbar
komfortkänsla.
■	Antibakteriell
■	Fukttransporterande
■	Isolerende
■	Slitstark

Lång underbyxa med bra värmeisolering.

Långärmad undertröja med bra värmeisolering.
Storlek: XXS/XS, S/M, L/XL, XXL/3XL
Färg: Svart (8)
Också lämplig för:
Fishing och agriculture
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Storlek: XXS/XS, S/M, L/XL, XXL/3XL
Färge: Svart (8)
Också lämplig för:
Fishing och agriculture

THOR POLY-DACRON

Materialbeskrivning:
100 % polyester

THOR
POLYDACRON, TRÖJA
Artikelnummer: 71-91

THOR
POLYDACRON, BYXA
Artikelnummer: 71-12

Långärmad undertröja med fukttransporterande
egenskaper och bra passform.

Lång underbyxa med fukttransporterande
egenskaper och bra passform.

Funktionella underkläder i högsta kvalitet och i
absolut bästa material med perfekt passform,
som ger stor rörelsefrihet och flexibilitet.
■	Utan sömmar
■	Isolerande
■	Fukttransporterande
■	Slitstark

Storlek: XS-4XL
Färg: Svart (8)
Också lämplig för:
Fishing och agriculture

Storlek: XS-4XL
Färg: Svart (8)
Också lämplig för:
Fishing och agriculture

DIVERSE

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 50 % polyester, 50 % bomull
Innermaterial: 65 % polyester, 35 % bomull

SÅGSKYDDSBYXA
Artikelnummer: 99-S1
Skyddshängselbyxa vid användning av motorsåg.
■	Hängslen med ficlockspännen
■	Sågskydd på framsidan
■	Vatten- och smutsavisande
■	Slitstark
■	Dragkedjor i benslut
■	Utvändig och invändig bröstficka
■	Säkerhetsklass, 1,20 m/sek
■	EN 381-5
Storlek: XS-4XL
Färge: Grön (29)
Också lämplig för: Agriculture

WORK 51

MULTINORM VARSEL
HÖG SYNLIGHET

AVTAGBAR
HUVA
LOXYREFLEXER

YKK
BLIXTLÅS

MULTINORM SKYDDS JACKA
Artikelnummer: 10-567
Multinorm jacka med svetscertifikat EN11611
■	Vattentät och andasmaterial
■	Flammsäker och antistatisk
■	Kemibeständiga egenskaper och skyddar mot
potentionellt farliga arbetsmiljöer
■	Dragkedja och frontslå
■	Justerbar huva i kragen
■	2 framfickor och 2 bröstfickor
■	ID-Kort hållare
■	K ardborre justering vid ärmavslut
■	EN20471-3, EB343 3-3, EN1149, EB11612, EN11611-1,
EB61482, EN13034
Storlek: XS-4XL
Färg: FI. Gul/navy (6103), FI. Oange/navy (603)
Också lämplig för: Fishing (Offshore)
Materialbeskrivning:
300 x 300 D polyester (98 %) och (2 %) Carbon,
med TPU membran. 270 g/m2.
3M reflexer.
Vattenpelare: 5.000 mm.
Andningsbar: 5.000 mvp.
Flammskyddad och antistatisk

52 WORK

SYNLIGA
EN KODER

MULTINORM, JACKA
Artikelnummer: 10-5688
Vattentät parkasjacka i andasmaterial som med sin flamsäkra, antistatiska och
kembeständiga egenskaper skyddar användaren mot potentionellt farliga
arbetsmiljöer.
■	Levereras med probanbehandlad avtagbar quiltad innerjacka
■	Dragkedja och frontslå
■	Justerbar huva med kardborre som är dold i kragen
■	Två framfickor och två bröstfickor samt ID-ficka
■	Justerbart dragsnöre i fodret
■	Elastiska manschetter med justerbar kardborreförslutning
■	Alla sömmar är dubbelsydda och tejpade för vattentäthet
■	EN ISO 61482-1-2, EN ISO 20471-3, EN 13034, EN 1149-3, EN 14116, EN 343 3-3.
Storlek: S-4XL
Färg: Marin (3), fl. orange/marin(603), fl. gul/marin (6103)
Också lämplig för: Fishing (Offshore)
Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 98 % polyester (probanbehandlat), 2 % carbon
Mellanskikt: Poratex Premium PU membran
Foder: 100 % polyester
Förstärkningar: Cordura® Antiflam
Vattentäthet: 5.000 mm
Andningsförmåga: 5.000 g/m2/24 t.

MULTINORM HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 10-137

FIXLOCK
LÅSNING

Multinorm byxa med svetscertifieringen EN11611
■	Vattentät och andasmaterial
■	Flammsäker och antistatisk
■	Kemibeständiga egenskaper och skyddar mot potentionellt farliga
arbetsmiljöer
■	Kraftiga hängslen med fixlock låsning
■	Kardborrejustering av benvid
■	Knäskyddsfickor
■	Tumstocksficka
■	Certifiering: EN20471-3, EB343 3-3, EN1149, EB11612, EN11611-1, EB61482,
EN13034
Storlek: XS-4XL
Färg: FI. gul/navy (6103), Efter avtal: FI. orange/navy (603)
Också lämplig för: Fishing (Offshore)
Materialbeskrivning: 300 x 300 D polyester (98 %) och (2 %) Carbon,
med TPU membran. 270 g/m2. Loxy reflekser. Vattenpelare 5.000 mm.
Andningsbar 5.000 mvp. Flammskyddad och antistatisk.

TUMSTOCKSFICKA

JUSTERBARA BEN
I VELCRON

WORK 53

MULTINORM
VARSEL HÖG
SYNLIGHET

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 98 % polyester
(probanbehandlad), 2 % karbon
Mellanskikt:
Poratex Premium PU membran
Innermaterial: 100 % polyester

Innerjacka:
100 % anti-peeling polar fleece
Förstärkningar: Cordura® Antiflam
Vattentäthet: 5.000 mm
Andningsförmåga: 5.000 g/m2/24 t

MULTINORM, 4-I-1 JACKA
Artikelnummer: 10-568
Vattentät parkasjacka i andasmaterial som med sin flamsäkra, antistatiska och kembeständiga
egenskaper skyddar användaren mot potentionellt farliga arbetsmiljöer.
■	Levereras med avtagbar innerjacka med reflexer och avtagbara ärmar
■	Dragkedja och frontslå
■	Justerbar huva med kardborre som är dold i kragen
■	Två framfickor och två bröstfickor samt ID-ficka
■	Justerbart dragsnöre i foder
■	Elastiska manschetter med justerbar kardborreförslutning
■	Alla sömmar är dubbelsydda och tejpade för vattentäthet
■	EN ISO 61482-1-2, EN ISO 20471-3, EN 13034, EN 1149-3, EN 14116, EN 343 3-3.
Storlek: S-4XL
Färg: Marin (3), fl. orange/marin(603),
fl. gul/marin (6103), fl. röd/marine (6503)
Också lämplig för: Fishing (Offshore)

MULTINORM, MIDJEBYXA
Artikelnummer: 10-1288 med probanbehandlat foder
Vattentät midjebyxa i andasmaterial som med sin flamsäkra, antistatiska och
kembeständiga egenskaper skyddar användaren mot potentionellt farliga
arbetsmiljöer.
■	Byxben med justerbar kardborreförslutning
■	Invändigt dragsnöre i fodret
■	Hammarögla och ficka till tumstock
■	Fickor till knäskydd
■	Alla sömmar är dubbelsydda och tejpade för vattentäthet
■	EN ISO 61482-1-2, EN ISO 20471-3, EN 13034, EN 1149-3, EN 14116, EN 343 3-3.
Storlek: S-4XL
Färg: Navy (3), fl. orange/navy (603), fl. gul/navy (6103)
Också lämplig för: Fishing (Offshore)

MULTINORM, HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 10-1388 med probanbehandlat foder
Vattentät Hängselbyxa i andasmaterial som med sin flamsäkra, antistatiska
och kembeständiga egenskaper skyddar användaren mot potentionellt
farliga arbetsmiljöer.
■	Kraftiga hängslen med fixlockförslutning
■	Byxben med justerbar kardborreförslutning
■	Hammarögla och ficka till tumstock
■	Fickor till knäskydd
■	Alla sömmar är dubbelsydda och tejpade för vattentäthet
■	EN ISO 61482-1-2, EN ISO 20471-3, EN 13034, EN 1149-3, EN 14116, EN 343 3-3.
Storlek: S-4XL
Färg: Marin (3), fl. orange/marin(603), fl. gul/marin (6103)
Också lämplig för: Fishing (Offshore)
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MEDUSA
VARSEL
HÖG SYNLIGHET

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 100 % polyester
600Dx600D
Mellanskikt: TPU membran
Innermaterial: 100 % polyester

Förstärkningar: Cordura®
Vattentäthet: 13.000 mm
Andningsförmåga: 5.000 g/m2/24 t.

MEDUSA HIGH-VIS JACKA
Artikelnummer: 130-2099
Modern arbetsjacka för utomhusbruk i högsta kvalitet och i absolut
bästa material med perfekt passform och hög slitstyrka. Alla sömmar är
dubbelsydda och tejpade för vattentäthet.
■	Extremt bra skydd mot väder och vind
■	Invändig telefonficka
■	Två bröstfickor med lock och kardborreförslutning
■	Hög krage med fleecefoder
■	Kraftig resår i midja och ärmslut
■	Två innerfickor
■	Sidofickor med lock
■	YKK® dragkedja
■ EN 343 3-3, EN ISO 20471-3
Storlek: XS-5XL
Färg: Fl. orange/marin(603), fl. gul/marin (6103)
Också lämplig för: Fishing

MEDUSA HIGH-VIS BUKS
Artikelnummer: 130-1299
Moderna arbetsbyxor för utomhusbruk i högsta kvalitet och i absolut bästa material med
perfekt passform och hög slitstyrka. Alla sömmar är dubbelsydda och tejpade för vattentäthet.
■ Bred bältesögla på baksidan för bättre viktfördelning
■ Resår och bältesjustering i midjan
■ Ficka till ID-kort
■ Bakfickor med enkel och snabb kardborreförslutning
■ Avtagbara hängfickor – lock och knappfästen för extra säkerhet
■ Hammarögla och ficka till tumstock
■ Stor praktisk lårficka
■	Förstärkta knäfickor med intelligenta justeringsmöjligheter och lock, som skyddar mot
vattenintrång
■ 3-nåls sömmar
■ YKK® dragkedja
■ EN ISO 20471 kl. 2, EN 343 3-3
Storlek: XS-5XL, Färg: Fl. orange/marin(603), fl. gul/marin (6103)
Också lämplig för: Fishing

MEDUSA HIGH-VIS OVERALL
Artikelnummer: 130-1699
Modern hängslebyxa för utomhusbruk i högsta kvalitet och i absolut bästa
material med perfekt passform och hög slitstyrka. Alla sömmar är dubbelsydda
och tejpade för vattentäthet.
■	Bröstficka med lock
■	Bred resår i ryggen som säkerställer god komfort och viktfördelning
■	Breda axelband med justeringsmöjligheter
■	Ficka till ID-kort
■	Bakfickor med enkel och snabb kardborreförslutning
■	Extremt slitstarka snedfickor med förstärkningar
■	Avtagbara hängfickor – lock och knappfästen för extra säkerhet
■	Hammarögla och ficka till tumstock
■	Stor praktisk lårficka
■	Förstärkta knäfickor med intelligenta justeringsmöjligheter och klaff, som
skyddar mot vattenintrång
■	YKK® dragkedja
■ EN ISO 20471 kl. 2, EN 343 3-3
Storlek: XS-5XL
Färg: Fl. orange/marin(603), fl. gul/marin (6103)
Också lämplig för: Fishing

WORK 55

MEDUSA
VARSEL
HÖG SYNLIGHET

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 100 % polyester 600Dx600D
Mellanskikt: TPU membran
Foder: 100 % polyester
Stoppning: 100 % polyester

Förstäkning: Dupont Cordura®
Vattentäthet: 13.000 mm
Andningsförmåga: 5.000 g/m2/24 t.
Köldtålig: -30°C

MEDUSA POLAR HIGH-VIS, MIDJEBYXA
Artikelnummer: 131-1299
Kraftig, varmfodrad midjebyxa i högsta kvalitet och i bästa material. Midjebyxan ger
ett oöverträffat skydd mot väder och vind, och är testad under extrema
väderförhållanden. Alla sömmar är dubbelsydda och tejpade för vattentäthet
■	Bred bältesögla på baksidan för bättre viktfördelning
■	Resår och bältesjustering i midjan
■	Bakfickor med enkel och snabb kardborreförslutning
■	E xtremt slitstarka snedfickor med dragkedja
■	Knäfickor med förstäkningar och lock som skyddar mot vattenintrång
■	Snölås med resår och knappjusterng
■	YKK® dragkedja
■ EN ISO 20471 klass 2, EN 343-3
Storlek: XS-5XL
Färg: Fl. orange/marin(603), fl. gul/marin (6103)

MEDUSA POLAR HIGH-VIS, HÄNGSLEBYXOR
Artikelnummer: 131-1699
Kraftig, varmfodrad Hängselbyxa i högsta kvalitet och i bästa material. Hängselbyxan ger
ett oöverträffat skydd mot väder och vind, och är testad under extrema väderförhållanden.
Alla sömmar är dubbelsydda och tejpade för vattentäthet
■	Bröstficka med lock
■	Hängslen med kraftiga fixlockspännen
■	Bakfickor med enkel och snabb kardborreförslutning
■	E xtremt slitstarka snedfickor med dragkedja
■	Knäfickor med förstärkningar och lock, som skyddar mot vattenintrång
■	Snölås med resår och knappjustering
■	YKK® dragkedja
■ EN ISO 20471 klass 2, EN 343-3
Storlek: XS-5XL
Färg: Fl. orange/marin(603), fl. gul/marin (6103)

MEDUSA POLAR HIGH-VIS, PARKAS
Artikelnummer: 131-2099
Kraftig, varmfodrad arbetsjacka i högsta kvalitet och i bästa material. Jackan
ger ett oöverträffat skydd mot väder och vind, och är testad under extrema
väderförhållanden. Alla sömmar är dubbelsydda och tejpade för vattentäthet.
■	Hög krage med fleecefoder
■	Dubbelförslutning av ärmar med neoprenmanschetter och vindfång
■	Huva med avtagbar päls
■	ID-ficka och D-ring på bröstfickan
■	Sidoficka med lock
■	Avancerad avtagbar huva
■	Avtagbart ansiktsskydd
■	Förlängd rygg
■	Avtagbart snölås
■	Invändig telefonficka
■	Två innerfickor och två bröstfickor med lock och kardborreförslutning
■	YKK® dragkedja
■ EN ISO 20471 klass 3, EN 343-3
Storlek: XS-5XL
Färg: Fl. orange/marin(603), fl. gul/marin (6103)
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FUNKTIONSKLÄDER
HÖG SYNLIGHET

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 100 % polyester
Mellanskikt: Poratex Premium
PU membran
Foder: 100 % polyester

Innerjacka:
100 % anti-peeling polar fleece
Vattentäthet: 5.000 mm
Andningsförmåga: 5.000 g/m2/24 t.

MIDJEBYXA MED
ANDASFUNKTION
Artikelnummer: 10-129
Vind- och vattentät midjebyxa med andasfunktion.
■	Justerbart dragsnöre i midjan
■	K ardborreförslutning för justering av benvidd
■	Knäfickor
■	Hammarögla och tumstocksficka
■	Alla sömmar är dubbelsydda och tejpade för vattentäthet
■	YKK® dragkedja
■ EN ISO 471 klass 1, EN 343-3
Storlek: XS-5XL
Färg: Fl. orange/marin(603), fl. gul/marin (6103)

JACKA MED ANDASFUNKTION
Artikelnummer: 10-5699
Vind- och vattentät 4-i-1 jacka med amdasfunktion, avtagbara innerfickor och många detaljer.
■	Innerjacka med reflex och avtagbara ärmar
■	Dragkedja och frontslå med kardborreförslutning
■	Justerbart dragsnöre i midja och foder
■	Ärmar med elastiska manschetter och med justerbar kardborreförslutning
■	Avtagbar dold huva i kragen
■	Två framfickor och innerficka
■	Alla sömmar är dubbelsydda och tejpade för vattentäthet
■	YKK® dragkedja
■ EN ISO 471 klass 3, EN 343-3
Storlek: XXS-5XL
Färg: Fl. orange/marin(603), fl. gul/marin (6103)

HÄNGSELBYXA MED
ANDASFUNKTION
Artikelnummer: 10-139
Vind- och vattentät hänslebyxa med andasfunktion.
■	Kraftiga hängslen med fixlockspännen
■	K ardborreförslutning för justering av benvidd
■	Knäskyddsfickor
■	Hammarögla och tumstocksficka
■	Alla sömmar är dubbelsydda och tejpade för vattentäthet
■	YKK® dragkedja
■ EN ISO 471 klass, EN 343-3
Storlek: XS-5XL
Färg: Fl. orange/marin(603), fl. gul/marin (6103)

WORK 57

TERMO VARSEL
HÖG SYNLIGHET

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: OxfordNylon 100 % polyamid
VArmfoder: 100 % polyester 120 g/m2
Förstärkningar: Dupont Cordura®

HIGH-VIS, TERMOOVERALL
Artikelnummer: 50-509
Varmfodrad overall med reflexränder och avtagbar komforthuva.
Overallen är framställd i bästa material och ger bra skydd mot
väder och vind. Alla sömmar är dubbelsydda och tejpade för vattentäthet.
■	Tvåvägsdragkedja och frontslå med kardborreförslutning
■	Lång dragkedja på yttersidan av benet
■	Dragkedja under ärmarna som möjliggör ventilation
■	Ärmar med elastiska manschetter och kardborreförslutning
för justering av ärmvidd
■	Två framfickor och två bakfickor
■	Mobilficka och innerficka
■	Sidofickor samt fickor till verktyg/tumstock
■	Förstärkta knäskyddsfickor
■	Justerbart dragsko i midjan
■	YKK® dragkedja
■ EN ISO 471 klass 3, EN 343 3-3
Storlek: XS-8XL
Färg: Fl. orange/marin(603), fl. gul/marin (6103)
Också lämplig för: Fishing

TERMO OVERALL VARSEL
Artikelnummer: 50-5099
Varmfodrad overall som är vattentät, tejpade sömmar och bra
andningsförmåga.
■	Tvåvägs dragkedja och frontslå med kardborreförslutning
■	Löstagbar huva
■	Reflexer 3M
■	Lång dragkedja på yttersidan av benet
■	Dragkeja under ärmarna som möjliggör ventilation
■	Ärmar med elastiska manschetter och kardborreförslutning för
justering av ärmvidd
■	Mobilficka och innerficka
■	2 bakfickor och 2 framfickor
■	Sidofickor samt tumstocksficka
■	Knäskyddsfickor som är förstärkta
■	Justerbar dragsko i midjan
■	YKK Dragkejor
■	Certifiering: EN20471, EN343 3-3
Storlek: XS-5XL
Färg: FI. orange/navy (603), FI. gul/navy (6103)
Också lämplig för: Fishing
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Vattentäthet: 8.000 mm
Andningsförmåga: 2.000 g/m2/24 t

ÅBO - STRETCH
– VIND – VATTENTÄT
– ANDAS

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 300D polyester twill mekanisk stretch med PU coating
Innermaterial: 100 % polyester mesh
Vattentäthet: 10.000 mm
Andningsförmåga: 5.000 g/m2/24 t

ÅBO STRETCH JACKA HERR VARSEL
Artikelnummer: A-553171
Funktionell och komfortabel varseljacka i kraftig 4-vägs stretchmaterial.
Sömmarna är dubbelsydda och tejpade för maximal vattentäthet.
■ YKK Dragkedja med dubbelfrontslå medtryckknapp och kardborreförslutning
■ Bröstficka med dragkedja
■ Avtagbar ID-Ficka samt D-ring framtill
■ Två snedfickor med dragkedja
■ Avtagbar och justerbar huva
■ Manschetter försluts med kardborre och har invändigt handledsfoder
■ Kardborrejustering i midja
■ Certifiering: EN343 3-3, EN20471 Klass 3
Storlek: XS-4XL
Färg: Fl. gul/svart (771)

ÅBO STRETCH JACKA DAM VARSEL
Artikelnummer: A-553172
Funktionell och komfortabel varseljacka i kraftig 4-vägs stretchmaterial.
Sömmarna är dubbelsydda och tejpade för maximal vattentäthet.
■ YKK Dragkedja med dubbelfrontslå med tryckknapp och kardborreförslutning
■ Bröstficka med dragkedja
■ Avtagbar ID-ficka samt D-ring framtill
■ Två snedfickor med dragkedja
■ Avtagbar och justerbar huva
■ Manschetter försluts med kardborre och har invändigt handledsfoder
■ Kardborrejustering i midja
■ Certifiering: EN343 3-3, EN20471 Klass 3
Storlek: XS-3XL
Färg: Fl. gul/svart (771)

ÅBO STRETCH BYXOR
Artikelnummer: A-554081
Funktionell och komfortabel arbetsbyxa i kraftig 4-vägs stretch material.
Sömmarna är dubbelsydda och tejpade för maximal vattentäthet.
■ Elastisk resår med bältesöglor i midjan
■ Sidofickor med klaff och kardborreförslutning
■ Avtagbara hölsterfickor
■ Cordura förstärkta knäfickor
■ Tumstocksficka och sidofickor till mobiltelefon
■ Förstärkta benslut med knappar för justering av benlängd
■ Certifiering: EN343 3-3, EN20471 Klass 1
Storlek: XS-4XL
Färg: Fl. gul/svart (771)

WORK 59

ÅBO – VIND –
VATTENTÄT –
ANDAS

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 100 % polyester 600Dx600D
Mellanskikt: TPU membran
Foder : 100 % polyester mesh
Vattentäthet: 10.000 mm
Andningsförmåga: 5.000 g/m2/24 t

ÅBO, JACKA
Artikelnummer: A-513171
■	YKK® dragkedja och dubbel frontslå med knapp- och kardborreförslutning
■	Bröstfickor med dragkedja
■	Avtagbar ID-ficka samt D-ring framtill
■	Två snedfickor med dragkedja och fleecefoder
■	Innerfickor med dragkedja och kardborreförslutning
■	Telefonficka på insidan med head-set fixering
■	K ardborreförslutna manschetter med handledsfoder på insidan
■	Kardborrejustering i midjan
■	Figursydda ärmar
■ EN ISO 471 klass 3, EN 343-3
Storlek: S-4XL
Färg: Fl. gul/svart (771), fl. orange/svart (801)

ÅBO, MIDJEBYXA
Artikelnummer: A-514081
■	Elastiska, justerbara och avtagbara hängslen
■	Resår i midjan med bältesöglor
■	Gylf med dragkedja
■	Snedfickor med dragkedja och kardborreförslutning
■	Avtagbara hölsterfickor med dragkedja och tryckknappar
■	Tumstocksficka med knivhölster
■	Mobilficka på benet
■	Bakfickor
■	Förstärkning knäskyddsfickor
■	Förstärkningar i benslut
■	Fållen kan regleras på baksidan
■ EN ISO 471 klass 2, EN 343 3-3
Storlek: S-4XL
Färg: Fl. gul/svart (771), fl. orange/svart (801)

NYSTAD VARMFODRAD JACKA
Artikelnummer: A-513181
Stoppad jacka med vacker design och med många detaljer. Alla sömmar är dubbelsydda och tejpade för vattentäthet.
■	YKK® dragkedja och dubbelt frontslå med tryckknapp och kardborreförslutning
■	Bröstfickor med dragkedja
■	Avtagbar ID-fick samt D-ring framtill
■	Två snedfickor med dragkedja och fleecefoder
■	Innerfickor med dragkedja och kardborreförslutning
■	Mobilficka på insidan med headset-fixering
■	K ardborreförslutna manschetter med handledsfoder på insidan
■	Kardborrejustering nertill
■ EN ISO 471 klass 3, EN 343-3
Storlek: XS-4XL
Färg: Fl. gul/svart (771)
Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 100 % polyester 300D
Mellanskikt: TPU membran
Varmfoder: 100 % polyester 120 g/m2
Vattentäthet: 5.000 mm
Andningsförmåga: 5.000 g/m2/24 t.
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SOFTSHELL
HÖG SYNLIGHET

Materialebeskrivelse:
Materialbeskrivning:
Außenmaterial:
91% Polyester / 9% Elastan
Yttermaterial: 91
% Membrane
polyester/9 % elastan
Beschichtung:
TPU
Mellanskikt:100%
TPU membran
Innenfutter:
Polyester
Foder: 100 % 5.000
polyester
Wassersäule:
mm.
Atmungsaktivität: 2.000 gr/m2/24 St.

Vattentäthet: 5.000 mm
Andningsförmåga: 2.000 g/m2/24 t.

HIGH-VIS, SOFTSHELLJACKA
Artikel: 60-769
Vind- ooch vattentät softshelljacka i stretchigt material av högsta kvalitet.
■	Avtagbara ärmar
■	Tre framfickor
■	YKK® dragkedja
■ EN 471 klass 3, vid användning utan ärmar: EN 471 klass 1
Storlek: S-5XL
Färg: Fl. orange/marin(603), fl. gul/marin (6103)
Materialbeschreibung
Yttermaterial: Softshell microfleece af 100 % polyester
Foder: 100 % polyester
Vattentäthet: 8.000 mm
Andningsförmåga: 2.000 g/m2/24 t.

MINNESOTA, SOFTSHELLJACKA
Artikelnummer: A-572021
High-vis softshell jacka, 2-i-1 jacka med väst
■	Två framfickor
■	Dragkedja
■	Avtagbara ärmar
■	Kardborreförslutning i ärmslut
■ EN 471 klass 3, som väst EN ISO 20471 klass 2
Storlek: XS-4XL
Färg: Fl. gul/svart (771), fl orange/svart (801)
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COMFORT HEAVY
VARSEL

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 220 g/m2 PU-belagd polyamid (nylon);
40 % PU/60 % polyamid
Vattentäthet: 8.000 mm

COMFORT HEAVY
JACKA
Artikelnummer: 20-209

COMFORT HEAVY
MIDJEBYXA
Artikelnummer: 20-129

Regnjacka i mjukt och smidigt material som
är rivfast och köldtåligt.
■	Dragkedja och frontslå med tryckknappar
■	Två framfickor med knapp
■	Komforthuva dold i kragen
■	Ärmar med resår och justerbar
kardborreförslutning
■ EN 343 3-1, EN ISO 20471 kl. 3

Byxor i mjukt och smidigt material som är
rivtåligt och köldtåligt.
■	Resår i midjan och knappar för justering
■	Dragkedja och kardborreförslutning för
justering av benvidd
■ EN 343 3-1, EN ISO 20471 kl. 1

Storlek: S-5XL
Färg: Fl. orange (6)
Också lämplig för: Agriculture

Storlek: S-4XL
Färg: Fl. orange (6)
Också lämplig för: Agriculture

COMFORT HEAVY
HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 20-139

COMFORT HEAVY
OVERALL
Artikelnummer: 20-509

Hängselbyxa i mjukt och smidigt material
som är rivtåligt och köldtåligt.
■	Elastiska hängslen med fixlocspännen
■	Dragkedja och kardborreförslutning för
justering av benvidd
■ EN 343 3-1, EN ISO 20471 kl. 1

Overall i mjukt och smidigt material som är
rivtåligt och köldtåligt.
■	Dragkedja och frontslå med tryckknappar
■	Dold huva i kragen
■	Bröstficka
■	Ärmar med elastiska manschetter och
kardborreförslutning
■	Dragkedja och kardborreförslutning till
justering av benvidd
■ EN 343 3-1, EN ISO 20471 kl. 3

Storlek: S-4XL
Färg: Fl. orange (6)
Också lämplig för: Agriculture
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Storlek: S-4XL
Färg: Fl. orange (6)
Också lämplig för: Agriculture

COMFORT STRETCH
VARSEL

Materialbeskrivning:
210 g/m2 PU-belagd polyester;
25 % PU/75 % polyester
Vattentäthet: 8.000 mm

COMFORT STRETCH JACKA
Artikelnummer: 20-542099
Jacka i mjukt och smidigt material som är rivtåligt och köldtåligt.
■	YKK® dragkedja och frontslå med tryckknappar
■	Huva dold i kragen
■	Två fickor med knapp framtill
■	Justerbart dragsnöre i fodret
■	Ärmar med elastiska manschetter och kardborreförslutning
■ EN 343 3-1, EN ISO 20471 kl. 3
Storlek: XS-5XL
Färg: Fl. orange (6), fl. gul (61), fl. orange/marin (603), fl. gul/marin (6103)
Också lämplig för: Agriculture

COMFORT STRETCH
MIDJEBYXA
Artikelnummer: 20-54129

COMFORT STRETCH
HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 20-54139

Midjebyxa i mjukt och smidigt material som är
rivtåligt och köldtåligt.
■	Justerbart dragsnöre i midjan
■	Dragkedja och kardborreförslutnin för
justering av benvidd
■ EN ISO 20471 klass 1, EN 343 3-1

Hängselbyxa i mjukt och smidigt material som
är rivtåligt och köldtåligt.
■	Elastiska hängslen med fixlockspännen
■	Knapp i midjan till justering
■	Dragkedja och kardborreförslutning för
justering av benvidd
■ EN ISO 20471 klass 2, EN 343 3-1

Storlek: XS-5XL
Färg: Fl. orange (6), fl. gul (61),
fl. orange/marin (603), fl. gul/marin (6103)
Också lämplig för: Agriculture

Storlek: XS-5XL
Färg: Fl. orange (6), fl. gul (61),
fl. orange/marin (603), fl. gul/marin (6103)
Också lämplig för: Agriculture
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COMFORT STRETCH
VARSEL

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 200 g/m2 PU-belagd polyester; 35 % PU/65 % polyester
Stoppning: 100 % polyester
Foder: 100 % polyester
Vattentäthet: 8.000 mm

COMFORT STRETCH VARMFODRAD JACKA
Artikelnummer: 20-552099
Varmfodrad jacka i mjukt och smidigt material som är rivtåligt och köldtåligt.
■	Dragkedja och frontslå med tryckknappar
■	Dold huva i kragen
■	Bröstfickor med knappförslutning
■	Två framfickor med knappförslutning
■	Ärmar med elastiska manschetter och kardborreförslutning
■	YKK® dragkedja
■ EN ISO 20471 klass 3, EN 343 3-1
Storlek: XS-4XL
Färg: Fl. orange/marin(603), fl. gul/marin (6103)
Också lämplig för: Agriculture

COMFORT STRETCH
OVERALL
Artikelnummer: 20-545099

COMFORT STRETCH
VARMFODRAD OVERALL
Artikelnummer: 20-5450-299

Overall i mjukt och smidigt material som
är rivtåligt och köldtåligt.
■	Dragkedja och frontslå med
tryckknappar
■	Dold huva i kragen
■	Bröstfickor med knapp
■	Ärmar med elastiska manschetter
och kardborreförslutning
■	Dragkedja och kardborreförslutning
för justering av benvidd
■ EN ISO 20471 klass 3, EN 343 3-1

Varmfodrad overall i mjukt och smidigt material
som är rivtåligt och köldtåligt.
■	Dragkedja och frontslå med tryckknappar
■	Dold huva i kragen
■	Bröstfickor med knapp
■	Ärmar med elastiska manschetter och
kardborreförslutning
■	Dragkedja och kardborreförslutning till
justering av benvidd
■	YKK® dragkedja
■ EN ISO 20471 klass 3, EN 343 3-1

Storlek: S-4XL
Färg: Fl. orange (6), fl. gul (61)
Också lämplig för: Agriculture

Storlek: XS-5XL
Färg: Fl. orange/marin (603),
fl. gul/marin (6103)
Också lämplig för: Agriculture

Materialbeskrivning:
210 g/m2 PU-belagd polyester;
25 % PU/75 % polyester
Vattentäthet: 8.000 mm
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Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 170 g/m2 PU-belagd polyester;
30 % PU/70 % polyester
Varmfoder: 100 % polyester
Vattentäthet: 8.000 mm

COMFORT LIGHT
VARSEL

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 170 /m2 PU-belagd polyester;
30 % PU/70 % polyester
Stoppning: 100 % polyester
Vattentäthet: 5.000 mm

COMFORT LIGHT MIDJEBYXA
Artikelnummer: 20-34129
Midjebyxa i mjukt och smidigt material som är rivtåligt och köldtåligt.
■	Justerbart dragsnöre i fodret
■	Tryckknapp för justering av benvidd
■ EN ISO 471 klass 1, EN 343 3-1
Storlek: XS-5XL
Färg: Fl. orange (6), fl. gul (61), fl. orange/marin(603),
fl. gul/marin (6103)
Också lämplig för: Agriculture

COMFORT LIGHT
HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 20-34139

COMFORT LIGHT
JACKA
Artikelnummer: 20-342099

Hängselbyxa i mjukt och smidigt material som är
rivtåligt och köldtåligt.
■	Elastiska hängslen med fixlockspännen
■	Tryckknapp i midjan för justering
■	Tryckknapp för justering av midjevidd
■ EN ISO 471 klass 1, EN 343 3-1

Varmfodrad jacka i mjukt och smidigt
material som är rivtåligt och köldtåligt.
■	YKK® dragkedja och frontslå med
tryckknappar
■	Dold huva i kragen
■	Justerbart dragsnöre i fodret
■	Ärmar med tryckknappsjustering
■ EN ISO 471 klass 3, EN 343 3-1

Storlek: XS-5XL
Färg: Fl. orange (6), fl. gul (61),
fl. orange/marin(603), fl. gul/marin (6103)
Också lämplig för: Agriculture

Storlek: XS-5XL
Färg: Fl. orange (6), fl. gul (61),
fl. orange/marin(603), fl. gul/marin (6103)
Också lämplig för: Agriculture
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COMFORT SAFE
VARSEL

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 170 g/m2 PU-belagd polyester;
59 % PU/41 % polyester
Vattentäthet: 8.000 mm

COMFORT SAFE
JACKA
Artikelnummer: 21-2099
Flammskyddad och antiskatisk jacka i mjukt
och smidigt material som är rivtåligt och
köldtåligt.
■	Dragkedja och frontslå med tryckknappar
■	Fast huva
■	Justerbart dragsnöre i fodret
■	Ärmar med tryckknappar
■	EN ISO 20471 klass 3, EN 1149-5,
EN ISO 14116, EN 343 3-1

FAST HUVA

Storlek: XS-4XL
Färg: Fl. orange (6), fl. gul (61)

TVÅ
FRAMFICKOR
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TRYCKKNAPPAR

COMFORT SAFE MIDJEBYXA
Artikelnummer: 21-129
Flammskyddad och antistatisk midjebyxa i mjukt och smidigt
material som är rivtåligt och köldtåligt.
■	Justerbart dragsnöre i fodret
■	Tryckknapp för justering av benvidd
■ EN ISO 20471 klass 1, EN 1149-5, EN ISO 14116, EN 343 3-1
Storlek: XS-4XL
Färg: Fl. orange (6), fl. gul (61)

COMFORT SAFE
HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 21-139
Flammskyddad och antistatisk
Hängselbyxa i mjukt och smidigt
material som är rivtåligt och köldtåligt.
■	Elastiska hängslen med
fixlockstängning
■	Tryckknappar i midjan för justering
■	Tryckknapp för justering av benvidd
■	EN 471 klass 1, EN 1149-5,
EN ISO 14116, EN 343 3-1
Storlek: XS-4XL
Färg: Fl. orange (6), fl. gul (61)
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ATEC
VARSEL

Materialbeskrivning:
170 g/m2 PU/polyester.
Vattentäthet: 5.000 mm

AVTAGBAR
HUVA
REFLEX
EN 20471

VELCRO I ÄRM

TUMSTOCK
SAMT
KNIVFICKA
COMFORT SAFE TONY
REGNSET VARSEL
Artikelnummer: A-521051
Varselregnset som levereras i praktisk box.
Väldigt prisvärt.
■ Jackan har löstagbarhuva som kan justeras
■	2 framfickor med lock som försluts med
kardborre
■	Kardborreförslutning i ärm
■	Byxorna har tumstocksficka och knivficka
■	Resår i midjan
■	Benvidden justeras med kardborre
■	Reflexer på benen
■	Certifiering: EN20471-1, EN343 3-1
Storlek: XS-4XL
Färg: Fl. gul/svart (771)

68 WORK

ATEC FLAMMSKYDDAD VARSEL

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 200 g/m2 PU-belagd polyamid (nylon);
45 % PU/55 % polyamid
Vattentäthet: 8.000 mm

ATEC FR
JACKA 100CM
Artikelnummer: A-523101

ATEC FR
MIDJEBYXA
Artikelnummer: A-524051

Flammskyddad jacka i mjukt och
smidigt material.
■	Huva med dragsko
■	Dragkedja och frontslå
■ EN 471 klass 3, EN 343 3-1

Flammskyddad byxa i mjukt och
smidigt mateial.
■	Resår i midjan med dragsnöre och
stopper
■ EN 471 klass 2, EN 343 3-1

Storlek: S-3XL
Färg: Fl. gul (741)

Storlek: S-3XL
Färge: Fl. gul (741)

ATEC DE LUXE
VARSEL

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 170 g/m2 PU-belagd polyamid (nylon);
45 % PU/55 % polyamid
Vattentäthet: 8.000 mm

ATEC DE LUXE
SUPREME JACKA
Artikelnummer: A-523201

ATEC DE LUXE
SUPREME, MIDJEBYXA
Artikelnummer: A-524081

Snygga jacka med många läckra
detaljer; utförd i lätt och smidigt
material som är extremt töjbart, rivfast
och köldtåligt.
■	Avtagbar huva med dragsko
■	Dragkedja och frontslå
■	”Reach-through” bröstficka med
klock och tryckknappar
■	Framfickor med lock
■	ID-ficka
■	Förlängd rygg
■	Kardborrestängning för justering av
ärmvidd
■ EN 343 3-1, EN ISO 20471 kl. 3

Snygg byxa med många läckra detaljer;
utförd i lätt och smidigt material som är
extremt töjbart, rivfast och köldtåligt.
■	Resår i midjan med dragsko och stopper
■	”Reach-through” ficka med lock och
tryckknapp
■	Bakfickor
■	Tumstocksficka, pennficka och ficka för
knivhölster
■ EN 343 3-1, EN ISO 20471 kl. 1
Storlek: S-3XL
Färg: Fl. gul/svart (771),
fl. orange/svart (801)

Storlek: S-3XL
Färg: Fl. gul/svart (771),
fl. orange/svart (801)
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ATEC
VARSEL

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 170 g/m2 PU-belagd polyamid (nylon);
45 % PU/55 % polyamid
Vattentäthet: 8.000 mm

ATEC
JACKA 100CM
Artikelnummer: A-523021

ATEC
KAPPA
Artikelnummer: A-526041

Jacka 100 cm med huva
■	Huva med dragsko och
tryckknappar
■ EN ISO 20471 klass 3, EN 343 3-1

Kappa 135 cm med huva
■	Huva med dragsko och tryckknappar
■	ID-ficka
■	Två fickor med lock
■ EN ISO 20471 klass 3, EN 343 3-1

Storlek: S-3XL
Färg: Fl. orange/blå (711),
fl. gul/blå (721), fl. orange/marin (751),
fl. gul/marin (761)

Storlek: S-3XL
Färge: Fl. gul/marin (761)

ATEC JACKA 80CM
Artikelnummer: A-523161

ATEC JACKA 80CM
Artikelnummer: A-523011

Jacka 80 cm med huv
■	Huva med dragsnöre
■	Dragkedja och frontslå med
tryckknappar
■ EN ISO 20471 klass 3, EN 343 3-1

Jacka 80 cm huva
■	Huva med dragsnöre och
tryckknappar
■ EN ISO 20471 klass 3, EN 343 3-1

Storlek: S-3XL
Färg: Fl. orange/marin (751),
fl. gul/marin (761)
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Storlek: S-3XL
Färg: Fl. orange/blå (711),
fl. gul/blå (721), fl. orange (731),
fl. gul/svart (771)

ATEC JACKA
Artikelnummer: A-523031

ATEC CAPE
Artikelnummer: A-520071

Jacka 80 cm med huva
■	Huva med dragsko
■	Dragkedja och frontslå med
tryckknappar
■	Två fickor med lock
■	Tryckknappar för justering av
ärmvidd
■ EN ISO 20471 klass 3, EN 343 3-1

■	Huva med dragsko
■	Rymlig framtill
■	Tryckknappar på bröstpartiet
■	Tryckknappar i sidan och nertill
för vindskydd
■ EN ISO 20471 klass 2, EN 343 3-1

Storlek: S-3XL
Färg: Fl. orange (731)

Storlek: M och XL
Färg: Fl. gul (741)

ATEC HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: A-525011

ATEC MIDJEBYXA
Artikelnummer: A-524011

■	Justerbara elastiska hängslen med
fixlockspännen
■	Tryckknappar i sidorna
■ EN ISO 20471 klass 1, EN 343 3-1

■	Resår i midjan med dragsko
med stoppper
■ EN ISO 20471 klass 1, EN 343 3-1

Storlek: S-3XL
Färg: Fl. orange/blå (711),
fl. gul/blå (721), fl. orange (731),
fl. orange/marin (751), fl. gul/marin (761)

Storlek: S-3XL
Färg: Fl. orange/marin (751),
fl. gul/marin (761), fl. gul/svart (771)
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ATEC
VARSEL

72 WORK

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 170 g/m2 PU-belagd polyamid (nylon); 45 % PU/55 % polyamid
Vattentäthet: 8.000 mm

ATEC BYXHOLK
Artikelnummer: A-520041
■	Sätts fast med hakar
■	Två lägen
■ EN ISO 471 klass 2, EN 343 3-1
Storlek: One size
Färg: Fl. orange (731), fl. gul (741)

VARMFODRAD OVERALL
Artikelnummer: A-527042
■	Huva med dragsko, dold i kragen
■	Tvåvägsdragkedja med dubbel frontslå
■	Bröstficka och framficka med lock
■	Resår i midjan
■	Elastiska manschetter
■	Dragkedja i båda benen från ankel till midja
■	K ardborreförslutning för justering av benvidd
■	Quiltat polyesterfoder
■	VArmoder: 100 % polyester 120 g/m2
■ EN ISO 471 klass 3, EN 343 3-1
Storlek: S-4XL
Färg: Fl. orange (731)

ATEC SYDVÄST
Artikelnummer: A-528011
■	Knytband
■	Flanellfoder
■ EN 343 3-1
Storlek: S-XL
Färge: Fl. gul (741)

SITEX
VARSEL

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 285 g/m2 PVC belagd polyester
82 %/PVC 18 % PES colour.
Vattentäthet: 20.000mm

SITEX KALEN KAPPA
135 CM VARSEL
Artikelnummer: A-546042

SITEX KAPPA
125 CM
Artikelnummer: A-546011

Lättvikts PVC kappa i väldigt slitstarkt
material. Med många detaljer på kappan.
■ Tryckknappar och dragkedja i frontslå
■ ID-ficka på bröstet
■	Extra storhuva så att man kan ha
hjälm under
■	Sprund så att man kan röra sig
smidigare i kappan
■ EN 20471 klass 3, EN343 3-1

■	Huva med dragsko
■	Tryckknappar
■	Två fickor med lock
■ EN ISO 471 klass 3, EN 343 3-1
Storlek: S-3XL
Färg: Fl. gul/marin (761)

Storlek: S-3XL
Färg: Fl. gul/svart(771)

SITEX MEDLE JACKA 100CM VARSEL
Artikelnummer: A-543202

SITEX MEDLE BYXA
Artikelnummer: A-544081

Lättvikts PVC jacka i väldigt slitstarkt material.
Med många detaljer på jackan.
■ Dragkedja och tryckknappar i frontslå
■	Huva extra stor så att man kan ha
hjälm under
■	Reach through fickor så att du
kommer åt dina andra fickor
under regnjackan
■	Kardborrejustering av ärmen
■	Förlängd rygg
■	Certifiering: EN20471 klass 3,
EN343 3-1

Lättvikts PVC midjebyxa i väldigt slitstarkt material.
Med många detaljer på byxan.
■	Reach Through fickor så att du kan
hänga ut dina hölsterfickor
■	Tumstocks och knivficka
■	Bakficka
■	Resår och låsbar dragsko i midjan
■	Certifiering: EN 20471 klass 1, EN 343 3-1

Storlek: S-3XL
Färg: Fl. gul/svart(771)
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Storlek: S-3XL
Färg: Fl. gul/svart(771)

SITEX
VARSEL

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 235 g/m2 PVC-belagd polyester;
25 % PVC/75 % polyester
Vattentäthet: 8.000 mm

SITEX JACKA 80 CM
Artikelnummer: A-543011

SITEX JACKA 100 CM
Artikelnummer: A-543021

■	Huva med dragsko
■	Tryckknappar
■ EN ISO 20471 klass 3, EN 343 3-1

■	Huva med dragsko
■	Tryckknappar
■ EN ISO 20471 klass 3, EN 343 3-1

Storlek: S-2XL
Färg: Fl. gul/marin (761)

Storlek: S-2XL
Färg: Fl. gul/marin (761)

SITEX MIDJEBYXA
Artikelnummer: A-544011

SITEX BYXHOLK
VARSEL
Artikelnummer: A-540041

■	Resår i midjan med dragsko med
stopper
■ EN ISO 20471 klass 2, EN 343 3-1
Storlek: S-2XL
Färg: Fl. gul/marin (761)

Slitstark byxholk i PVC.
■	Sätts fast med hakar i bältesöglan
■	Två lägen så att byxholken kan få olika
längd
■	Certifiering: EN20471 klass 2, EN 343 3-1
Storlek: Onesize
Färg: Fl. gul (741)
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VARSELVÄSTAR
MED HÖG SYNLIGHET

Materialbeskrivning:
100 % polyester 135 g/m2

VARSELVÄST
MED ÄRMAR
Artikelnummer: A-500031
■	Ärmar med reflexer
■	Kardborreförslutning framtill
■	Ficka till ID-kort
■ EN ISO 20471 klass 3
Storlek: M-5XL
Färg: Fl. orange (731), fl. gul (741)

VARSELVÄST
Artikelnummer: A-500021
■	Kardborreförslutning framtill
■	Ficka till ID-kort
■ EN ISO 20471 klass 2
Storlek: M-5XL
Färg: Fl. orange (731), fl. gul (741)
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VARSELVÄSTAR
MED HÖG SYNLIGHET

Materialbeskrivning:
100 % polyester

VARSELVÄST MED ÄRMAR
Artikelnummer: 1-78
Väst med kardborreförslutning framtill.
■	Certificerad enligt EN 20471
■ EN ISO 20471 klass 3
Storlek: S-4XL
Färg: Fl. orange (6), fl. gul (61)

VARSELVÄST MED
REFLEXER PÅ
SKULDRORNA
Artikelnummer: 1-88
Väst med velcroförslutning framtill.
■ EN ISO 20471 klass 2
Storlek: M-4XL
Färg: Fl. orange (6), fl. gul (61)

VARSELVÄST
Artikelnummer: 1-87
Väst med kardborreförslutning framtill.
■ EN ISO 20471 klass 2
Storlek: S-4XL
Färg: Fl. orange (6), fl. gul (61)

VARSELVÄST, BARN
Artikelnummer: 1-87-1
Väst med resår i sidan.
■ EN ISO 20471 klass 2
Storlek: One size
Färg: Fl. gul (61)
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FISHING

Från lugnt vatten till stormigt hav. Med havet och hamnen som din dagliga partner, får du verkligen
uppleva elementets grumlighet och naturens kraft. När du arbetar i dåligt väder. Krävs det rätt
person. Krävs det effektiva arbetskläder

OFFSHORE
PVC
Finns även i varsel (Se sida 89 )

OFFSHORE,
HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 30-13
Oljeresistent Hängselbyxa i smidigt och köldtåligt
material.
■	Elastiska hängseln med fixlockspännen
■	Tryckknapp för justering av benvidd
■	EN 343 3-1, EN 14116
Storlek: S-3XL
(färg 2 upp till 8XL)
Färg: Olivgrön (2), vit (4), fl. orange (6)

Materialbeskrivning:
325 g/m2 PVC-belagd polyester; 83 % PVC/17 % polyester
Vattentäthet: 20.000 mm
Flammskyddande
Resistent mot fett och olja

OFFSHORE, MIDJEBYXA
Artikelnummer: 30-12
Oljeresistent byxa i smidigt och köldtåligt
material.
■	Resår och tryckknappar i midjan
■	Bältesöglor och tryckknapp för justering av
benvidd
■	Fås också i kamouflage – se sida 100
■	EN 343 3-1, EN 14116
Storlek: S-3XL (färg 2 upp till 8XL)
Färg: Olivgrön (2), fl. orange (6)

Också lämplig för:
Agriculture, work, Food/Cleaning

Också lämplig för:
Agriculture, work, food/cleaning

OFFSHORE, JACKA
Artikelnummer: 30-20

OFFSHORE, ANORAK
Artikelnummer: 30-17

Oljeresistent regnjacka i smidigt och köldtåligt
material.
■	Dragkedja med frontslå
■	Avtagbar komforthuva med dragsnöre på
insidan
■	Tryckknappar för justering av ärmvidd
■	Fås med alla ärmlösningar – Se sida 37
■	EN 343 3-1, EN 14116

Oljeresistent anorak i smidigt och köldtåligt
material.
■	Avtagbar komforthuva med dragsnöre på
insidan
■	Tryckknappar vid halsen och i ärmar
■	Fås med alla ärmlösningar – Se sida 37
■	EN 343 3-1, EN 14116

Storlek: S-3XL (färg 2 upp till 8XL)
Färg: Olivgrön (2), vit (4), fl. orange (6)
Också lämplig för:
Agriculture, work, food/cleaning
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Storlek: S-3XL (färg 4 och 6 upp till 8XL)
Färg: Olivgrön (2), vit (4), fl. orange (6)
Också lämplig för:
Agriculture, work, food/cleaning

OFFSHORE
PVC

Materialbeskrivning:
325 g/m2 PVC-belagd polyester; 83 % PVC/17 % polyester
Vattentäthet: 20.000 mm
Resistent mot fett och olja
Flammskyddande

OFFSHORE,
TRÅLSÄCK
Artikelnummer: 30-184

OFFSHORE,
KAPPA
Artikelnummer: 30-25

Oljeresistent trålsäck i smidigt och
köldtåligt material.
■	Avtagbar komforthuva med
dragsnöre på insidan
■	Tryckknappar vid halsen
■	Neoprenmanschetter skyddar mot
vattenintrång
■	EN 343 3-1, EN 14116

Oljeresistent kappa i smidigt och köldtåligt
material.
■	Tryckknappar med frontslå
■	Komforthuva med dragsnöre på insidan
■	Fås med alla ärmlösningar – Se sida 37
■	EN 343 3-1, EN 14116

Storlek: M-3XL
Färg: Olivgrön (2)
Också lämplig för:
Agriculture, work, food/cleaning

Storlek: S-3XL
Färg: Olivgrön (2)
Också lämplig för:
Agriculture, work, food/cleaning

OFFSHORE
PREMIUM, JACKA
Artikelnummer: 30-2044

OFFSHORE,
JAKTANORAK
Artikelnummer: 30-175

Oljeresistent regnjacka i smidigt och
köldtåligt material.
■	Neoprenmanschetter och vindfång i
ärmarna skyddar mot vattenintrång
■	Dragkedja med frontslå
■	Avtagbar komforthuva med
dragsnöre på insidan
■	EN 343 3-1, EN 14116

Oljeresistent regnanorak i smidigt och
köldtåligt material.
■	Stor framficka till verktyg eller annan
utrustning
■	Avtagbar komforthuva med dragsnöre
på insidan
■	Tryckknappar vid halsen och i ärmar
■	Fås med alla ärmlösningar – Se sida 37
■	EN 343 3-1, EN 14116

Storlek: S-3XL
Färg: Olivgrön (2)
Också lämplig för:
Agriculture, work, food/cleaning

Storlek: S-3XL
Färg: Vit (4)
Också lämplig för:
Agriculture, work, food/cleaning
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OFFSHORE
PVC

NORDSEE ANORAK
Artikelnummer: 5-17
Modern utseende på anorak i mjukt och smidigt PVC.
■	Justerbar komforthuva med tryckknappar i halsen
som kan justeras i 2 olika lägen
■	Reflexer på axlarna
■	EN 343 3-1

NORDSEE HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 5-16
Modernt utseende på hängselbyxa i PVC som är väldigt
mjuk och följsam.
■	Elastiska och justerbara hängslen
■	Benvidden justeras med tryckknappar
■	EN 343 3-1
Storlek: S-8XL (lagerförs i S-3XL)
Färg: Fl. gul/oliv (6102), fl. gul/orange (6106)
Också lämplig för: Agriculture
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Materialbeskrivning:
500 g/m2 Soft polyester/PVC.
Vattentäthet: >20.000 mm.
Frostsäkert till -40°C.
Resistent mot olja

CLASSIC
PVC

Materialbeskrivning:
540 g/m2 PVC-belagd bomull;
75 % PVC/25 % bomull
Vattentäthet: >20.000 mm
Flammskyddande

CLASSIC PREMIUM,
JACKA
Artikelnummer: 8-2044

CLASSIC PREMIUM,
ANORAK
Artikelnummer: 8-1744

Kraftig regnjacka i slitsarkt och bekvämt
material.
■	Neoprenmanschetter och vindfång i
ärmarna skyddar mot vattenintrång
■	Dragkedja och frontslå med
tryckknappar
■	Komforthuva med dragsnöre på insidan
■	EN 343 3-1, EN 14116

Kraftig anorak i slitstarkt och bekvämt
material.
■	Neoprenmanschetter och vindfång
i ärmarna skyddar mot
vattenintrång
■	Komforthuva med dragsnöre på
insidan
■	Tryckknapp vid halsen
■	Reflexer på skuldrorna
■	EN 343 3-1, EN 14116

Storlek: M-3XL
Färg: Fl. orange (6)
Som specialvara erbjuds:
Gul (1), olivgrön (2), vit (4)
Minimumbeställning 55 styck
Också lämplig för:
Agriculture, work

Storlek: S-4XL
Färg: Fl. orange (6)
Också lämplig för:
Agriculture, work

CLASSIC, JACKA
Artikelnummer: 8-20

CLASSIC, ANORAK
Artikelnummer: 8-17

Kraftig regnjacka i slitstarkt och bekvämt
material.
■	Dragkedja och frontslå med
tryckknappar
■	Komforthuva med dragsnöre på insidan
■	Fås med alla ärmlösningar – Se sida 37.
■	EN 343 3-1, EN 14116

Kraftig anorak i slitstarkt och bekvämt
material.
■	Komforthuva med dragsnöre på insidan
■	Tryckknapp vid halsen
■	Reflexer på skuldrorna – endast på fl.
orange
■	Fås med alla ärmlösningar – Se sida 37
■	EN 343 3-1, EN 14116

Storlek: S-8XL
Färg: Gul (1), olivgrön (2),
fl. orange (6)
Också lämplig för:
Agriculture, work

Storlek: S-8XL
Färg: Gul (1), olivgrön (2), fl. orange (6)
Också lämplig för:
Agriculture, work
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CLASSIC
PVC

Materialbeskrivning:
540 g/m2 PVC-belagd bomull;
75 % PVC/25 % bomull
Vattentäthet: >20.000 mm
Flamskyddande

CLASSIC,
MIDJEBYXA
Artikelnummer: 8-12

CLASSIC, HÄNGSELBYXA SMAL MODELL
Artikelnummer: 9-13

Kraftig byxa i slitstarkt och bekvämt
material.
■	Resår och tryckknappar samt
bältesöglor i midjan
■	Tryckknapp för justering av benvidd
■	EN 343 3-1, EN 14116

Kraftig och vändbar Hängselbyxa i
slitstarkt och bekvämt material.
■	Elastiska hängslen med
fixlockförslutning
■	EN 343 3-1, EN 14116

Storlek: S-8XL
Färg: Olivgrön (2), fl. orange (6)
Som specialvara erbjuds: Gul (1), vit (4)
Minimum bestilling 55 stk.
Också lämplig för:
Agriculture, work

Storlek: S-4XL
Färg: Olivgrön (2), vit (4), fl. orange (6)
Också lämplig för:
Agriculture, work

CLASSIC,
TRÅLSÄCK
Artikelnummer: 8-184

CLASSIC,
HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 9-16

Kraftig trålsäck i slitstarkt och
bekvämt material.
■	Komforthuva med dragsnöre på
insidan
■	Tryckknapp vid halsen
■	Neoprenmanschetter som skyddar
mot vattenintrång
■	EN 343 3-1, EN 14116

Kraftig och vändbar Hängselbyxa i
slitstarkt och bekvämt material.
■	Elastiska hängslen med
fixlockförslutning
■	EN 343 3-1, EN 14116

Storlek: M-8XL
Färg: Olivgrön (2), fl. orange (6)
Också lämplig för:
Agriculture, work
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Storlek: S-8XL
Färg: Gul (1), olivgrön (2), vit (4),
fl. orange (6)
Också lämplig för:
Agriculture, work

HURRICANE
PVC

HURRICANE, JACKA
Artikelnummer: 8-20C
Kraftig regnjacka i slitstarkt och extremt
rivfast material; även i kalla miljöer.
■	Dragkedja och frontslå med
tryckknappar
■	Komforthuva med dragsnöre på insidan
■	Tryckknapp vid halsen
■	Fås med alla ärmlösningar – Se sida 37
■	EN 343 3-1, EN 14116
Storlek: S-3XL (färg 6 fås upp till 4XL)
Färg: Olivgrön (2), fl. orange (6)
Också lämplig för:
Agriculture, work

Materialbeskrivning:
580 g/m2 PVC-belagd poly/bomull;
85 % PVC/13 % polyester/2 % bomull
Vattentäthet: >20.000 mm
Flammskyddande

HURRICANE,
ANORAK
Artikelnummer: 8-17C
Kraftig anorak i slitstarkt och exstremt
rivstarkt material; även i kalla miljöer
■	Komforthuva med dragsnöre på
insidan
■	Tryckknapp vid halsen
■	Reflexer på skuldrorna – bara på fl.
orange
■	Fås med alla ärmlösningar – Se sida
37
■	EN 343 3-1, EN 14116
Storlek: XS-5XL
Färg: Olivgrön (2), vit (4), fl. orange (6),
royalblå (12)
Också lämplig för:
Agriculture, work

HURRICANE
PREMIUM, ANORAK
Artikelnummer: 8-1743C

HURRICANE,
HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 9-16C

Kraftig anorak i slitstarkt och ekstremt
rivstarkt material; även i kalla miljöer.
■	Elastiska manchetter och vindfång i
ärmarna
■	Komforthuva med dragsnöre på
insidan
■	Tryckknapp vid halsen
■	Reflexer på skuldrorna
■	EN 343 3-1, EN 14116

Kraftig och vändbar Hängselbyxa i slitstarkt
och extremnt rivfast material; även i kalla
miljöer.
■	Elastiska hängslen och fixlockförslutning
■	EN 343 3-1, EN 14116

Storlek: S-5XL
Färg: Fl. orange (6)
Också lämplig för:
Agriculture, work

Storlek: S-4XL
Färg: Olivgrön (2), vit (4),
fl. orange (6), royalblå (12)
Också lämplig för:
Agriculture, work
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MARINER 600GSM
PVC

MARINER ANORAK
Artikelnummer: 6-17
Extremt kraftigt och slitstarkt PVC material
men ändå är jackan smidig och följsam.
■	Löshängande komfort huva med invändig
snörjustering
■	Halsvidden justeras med tryckknappar
■	EN343 3-1
Storlek: S-5XL
Färg: Orange/Grå (610)
Också lämplig för: Agriculture, work

MARINER
HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 6-16
Extremt kraftigt och slitstarkt PVC material
men ändå är byxan smidig och följsam.
■	Elastiska hängslen med fixlock-låsning
- EN343 3-1
Storlek: S-5XL
Färg: Orange/Grå (610)
Också lämplig för: Agriculture, work
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Materialbeskrivning:
Materialebeskrivelse:
2
540 gr.
600
g/mPVC-beschichtetes
PVC-belagd Polyester,
Baumwolle;
88
75%PVC
% PVC/12
/ 25%
% Baumwolle
Polyester.
Vattentäthet
Wassersäule:20.000mm.
>20.000 mm
Flammenhemmend

Köldresistent till -25 grader.
Oljeresistent

HEAVY DUTY
PVC

HEAVY DUTY, JACKA
Artikelnummer: 7-20
Extremt slitstark jacka i det mest
kraftiga materialet, som duger till
tuffaste utmaningar; även vid låga
temperaturer.
■	Dragkedja och frontslå med
tryckknappar
■	Komforthuva med dragsnöre på
insidan
■	Tryckknapp vid halsen samt i ärmslut
■	Fås med alla ärmlösningar
– Se sida 37
■	EN 343 3-1

Materialbeskrivning:
700 g/m2 PVC-belagd polyester;
90 % PVC/10 % polyester
Vattentäthet: >20.000 mm
Flammskyddande

HEAVY DUTY,
ANORAK
Artikelnummer: 7-17
Extremt slitstark anorak i det
mest kraftiga materialet, som
duger till tuffaste utmaningar;
även vid låga temperaturer.
■	Komforthuva med dragsnöre
på insidan
■	Tryckknapp vid halsen samt till
justering av ärmvidd
■	Fås med alla ärm-lösningar
– Se sida 37
■	EN 343 3-1

Storlek: S-3XL
Färg: Olivgrön (2), fl. orange (6)
Också lämplig för: Work

Storlek: S-3XL
Färg: Olivgrön (2),
fl. orange (6)

HEAVY DUTY,
HÄNGSLEBYXOR
Artikelnummer: 7-16
Artikelnummer: 7-161
Knäskyddsficka

HEAVY DUTY,
OVERALL
Artikelnummer: 7-55
Artikelnummer: 7-557 med
S5 säkerhetsstövel

Extremt slitstarka hängslebxor i det mest
kraftiga materialet, som duger till tuffaste
utmaningar; även vid låga temperaturen.
■	Elastiska hängslen och
fixlockförslutning
■	Tryckknapp för justering av benvidd
■	EN 343 3-1

Heltäckande skyddsdräkt till
tankrensning, oljeförorening eller annat
saneringsarbete. Gjord i kraftigt material,
som är extremt slitstarkt och köldtåligt.
■	Påsvetsade stövlar
■	Dubbel frontslå med
kardborreförslutning
■	Gummimanschetter i ärmar för
fullständig vattentäthet
■	Komforthuva med med invändigt
dragsnöre
■	K an fås med påsvetsade handskar –
Se sida 37
■	EN 343 3-1

Storlek: S-3XL
Färg: Olivgrön (2), fl. orange (6)
Också lämplig för: Work

Overallstorlek: S-3XL
StövelStorlek: 40-50
Färg: Olivgrön (2), fl. orange (6)
Också lämplig för: Work
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CREWMAN
PVC

Materialbeskrivning:
Yttermaterial framsida: 540 g/m2
PVC-belagd bomull;
75 % PVC/25 % bomull

Yttermaterial baksida: 325 g/m2
PVC-belagd polyester;
83% PVC / 17% polyester
Vattentäthet: 20.000 mm

CREWMAN,
ANORAK
Artikelnummer: 836-17

CREWMAN,
HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 836-13

Kraftig anorak i en kombination av
extremt slitstarkt och bekvämt
material.
■	Dragkedja och frontslå med
knappar
■	Tryckknapp vid halsstängning
■	Reflexer på skuldrorna
■	Kan levereras med alla
ärmlösningar – se sida 37
■	EN 343 3-1
■ Kan även fås som jacka 836-20

Kraftig Hängselbyxa i en kombination av
extremt slitstarkt och bekvämt material.
■	Elastiska hängslen med fixlockspännen
■	Knäförstärkningar ed möjlighet att lägga
i knäskydd
■	Invändig ficka med dragkedja
■	EN 14116
Storlek: S-3XL
Färg: Fl. orange/kungsblå (6012)

Storlek: S-4XL
Färg: Fl. orange/kungsblå (6012)

FISKESET
Artikelnummer: 17-15

SOMMARANORAK
Artikelnummer: 51-17

Set bestående av anorak och Hängselbyxa i
lätt och smidigt material.

Lätt och bekväm anorak med vattentät
nederdel och andasmaterial på
skuldror och bröst.
■	Krage och snöresförslutning vid
halsen
■	Invändig ficka

Anorak:
■	Komforthuva
■	Tryckknappar vid halsen
Hängselbyxa:
■	Elastiska hängslen med fixlockspännen
■	EN 343 3-1
Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 300 g/m2 PVC-belagd
polyester, 70 % PVC / 30 % polyester
Flamskyddande
Storlek: S-5XL
Färg: Fl. orange (6)
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Storlek: S-4XL
Färg: Royalblå (12)
Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 300 g/m2 PVC-belagd
polyester, 70 % PVC/ 30 % polyester
Material (skuldror):
60 % bomull/40 % polyamid (nylon)

OFFSHORE HIGH-VIS
PVC

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 325 g/m2 PVC-belagd
polyester; 83 % PVC/17 % polyester
Vattentäthet: 20.000 mm

Resistent mot olja och fett
Flammskyddande

OFFSHORE JACKA
Artikelnummer: 30-2099
Oljeresistent regnjacka i smidigt material som är
köldtåligt.
■	Dragkedja och frontslå med tryckknappar
■	Komforthuva med invändigt dragsnöre
■	Ärmar med tryckknappar till justering av ärmvidd
■	K an levereras med alla ärmlösningar – Se sida 37
■ EN ISO 20471 klass 3, EN 14116, EN 343 3-1
Storlek: S-3XL
Färg: Fl. orange (6), fl. gul (61)

MIDJEBYXA
Artikelnummer: 30-129
Oljeresistent byxa i smidigt material som är
köldtåligt.
■	Resår och bältesöglor samt knappstängning i
midjan
■	Tryckknapp för justering av benvidd
■ EN ISO 20471 klass 1, EN 14116, EN 343 3-1
Storlek: S-3XL
Färg: Fl. orange (6), fl. gul (61)

OFFSHORE
HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 30-139
Oljeresistent Hängselbyxa i smidigt material som
är köldtåligt.
■	Elastiska hängslen med fixlockspännen
■	Tryckknapp för justering av benvidd
■ EN ISO 20471 klass 1, EN 14116, EN 343 3-1
Storlek: S-3XL
Färg: Fl. orange (6), fl. gul (61)
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COMFORT STRETCH
PU REGNKLÄDER

Materialbeskrivning:
210 g/m2 PU-belagd polyester; 25 % PU/75 % polyester
Vattentäthet: 8.000 mm

COMFORT STRETCH
ANORAK
Artikelnummer: 20-54175

COMFORT STRETCH
JACKA
Artikelnummer: 20-5420

Jaktanorak i mjukt och smidigt material
som är riv- och köldtåligt.
■	Stor bröstficka för diverste utrustning
■	Ryggventilation
■	Huva dold i kragen
■	Justerbart dragsko i fodret
■	Ärmar med elastiska manschetter och
kardborreförslutning
■	EN 343 3-1

Jacka i mjukt och smidigt material som
är riv- och köldtåligt.
■	YKK® dragkedja och frontslå med
tryckknappar
■	Ryggventilation
■	Huva dold i kragen
■	Två fickor med lock
■	Justerbar dragsko i fodret
■	Ärmar med elastiska manschetter
och kardborreförlsutning
■	EN 343 3-1

Storlek: XS-5XL
Färg: Olivgrön (2)

Storlek: XS-5XL
Färg: Olivgrön (2)
Kan även levereras i: Gul (1),
marin (3), orange (11), royalblå (12)

COMFORT STRETCH
MIDJEBYXA
Artikelnummer: 20-5412

COMFORT STRETCH
REGNSET
Artikelnummer: 20-54

Midjebyxa i mjukt och smidigt material
som är riv- och költåligt.
■	Justerbar dragsko i midjan
■	Dragkedja och kardborreförslutning
för justering av benvidd
■	EN 343 3-1

Set bestående av jacka och byxa i mjukt
och smidigt material som är riv- och
köldtåligt.

Storlek: XS-4XL
Färg: Olivgrön (2)
Kan även levereras i: Gul (1),
marin (3), orange (11), royalblå (12)

90 FISHING

Jacka
■	YKK® dragkedja och frontslå med
tryckknappar
■	Ryggventilation
■	Dold huva i kragen
■	Två framfickor med lock
■	Justerbart dragsko i fodret
■	Ärmar med elastiska manschetter och
kardborreförslutning
■	EN 343 3-1
Byxa
■	Byxa med justerbart dragsko i midjan
■	Dragkedja och kardborreförslutning för
justering av benvidd
■	EN 343 3-1
Storlek: XS-4XL
Färg: Kamouflage (34)
Kan även levereras i: Svart (8)
– se sida 111

VADARE

NEOPRENVADARE
Artikelnummer: 60-70

VADARE I ANDASMATERIAL
Artikelnummer: 100-70

Bekväma vadare i högsta kvalitetsneopren som ger bra isolering och
rörelsefrihet.
■	Framficka med kardborreförslutning
■	Knäförstärkningar av gummi
■	Kraftig gummistövel med bred fot
■	Breda och justerbara hängseln
■	EN 343 3-1

Lätt och bekväm vadare med stor rörelsefihet med högt andasvärde.
■	Cordura® förstärkningar framtill
■	Levereras med strumpa av neopren 3,5 mm.
■	Stor ficka framtill samt ytterligare två fodrade fickor med fleece
■	Justterbara hängslen med fixlockförslutning
■	EN 343 3-3

Storlek: 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47
Färg: Grå (10)
Materialbeskrivning:
5 mm neopren
Vattentäthet: 8.000 mm
Andningsförmåga: 5.000 g/m2/24 t.

Storlek: S-3XL
Färg: Sand (14)
Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 100 % polyester med teflonbehandling
Mellanskikt: TPU membran
Foder: 100 % polyester
Vattentäthet: 10.000 mm
Andningsförmåga: 10.000 g/m2/24 t.
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DE LUXE VADARE

Materialbeskrivning:
700 g/m2 PVC-belagd polyester;
90 % PVC/10 % polyester
Vattentäthet: >20.000 mm

DE LUXE VADARE
Artikelnummer: 7-70
Artikelnummer: 7-71 med dubbar - Storlek 38-50
Artikelnummer: 7-77 med S5 skyddsstövel
Artikelnummer: 7-717 med dubbar och
S5 skyddsstövel - Storlek 40-50
Kraftig vadare med extrem slitstyrka.
■	Kvalitetsstövel med kraftig sula
■	Elastiska hängslen med fixlockspännen
■	Innerficka
■	EN 343 3-1
Storlek: 37-50
Färg: Mörk olivgrön (13)

DE LUXE MIDJEVADARE
Artikelnummer: 7-65
Artikelnummer: 7-66 med dubbar - Storlek 38-50
Artikelnummer: 7-657 med S5 skyddsstövel
Artikelnummer: 7-6517 med dubbar och
S5 skyddsstövel - Storlek 40-50
Kraftig midjevadare med extrem slitstyrka.
■	Kvalitetsstövel med kraftig sula
■	Resår och bältesöglor med tryckknapp i midjan
■	EN 343 3-1
Storlek: 37-50
Färg: Mörk olivgrön (13)
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DE LUXE LÅRVADARE
Artikelnummer: 7-60
Artikelnummer: 7-61 med dubbar - Storlek 38-50
Artikelnummer: 7-67 med S5 skyddsstövel
Artikelnummer: 7-617 med dubbar och
S5 skyddsstövel - Storlek 40-50
Kraftig lårvadare med extrem slitstyrka.
■	Kvalitetsstövel med kraftig sula
■	Bälteshållare med fixlockspännen
■	EN 343 3-1
Storlek: 37-50
Färg: Mörk olivgrön (13)

CLASSIC
VADARE

Materialbeskrivning:
600 g/m2 PVC-belagd polyester;
90 % PVC/10 % polyester
Vattentäthet: >20.000 mm

CLASSIC WATHOSE
Artikelnummer: 2-70
Artikelnummer: 2-71 med dubbar Storlek 38-50
Artikelnummer: 2-77 med S5
skyddsstövel - Storlek 40-50

CLASSIC VADARE –
BRED MODELL
Artikelnummer: 2-73
Artikelnummer: 2-731 med dubbar
Artikelnummer: 2-737 med S5
skyddsstövel

Kraftig vadare med hög slitstyrka.
■	Kvalitetsstövel med kraftig sula
■	Elastiska hängseln med fixlockspännen
■	Innerficka
■	EN 343 3-1

Kraftig vadare med hög slitstyrka.
■	+ 22 cm midjebredd
■	Kvalitetsstövel med kraftig sula
■	Elastiska hängseln med fixlockspännen
■	Innerficka
■	EN 343 3-1

Storlek: 37-50
Färg: Ljus olivgrön (7)

Storlek: 41-50
Färg: Ljus olivgrön (7)

CLASSIC
MIDJEVADARE
Artikelnummer: 2-65
Artikelnummer: 2-66 med dubbar Storlek 38-50
Artikelnummer: 2-67 med S5
skyddsstövel
Artikelnummer: 2-6517 med dubbar
och S5 skyddsstövel - Storlek 40-50

CLASSIC
LÅRVADARE
Artikelnummer: 3-60
Artikelnummer: 3-61 med dubbar Storlek 38-50
Artikelnummer: 3-67 med S5
skyddsstövel
Artikelnummer: 3-617 med dubbar
och S5 skyddsstövel - Storlek 40-50

Kraftig midjevadare med hög slitstyrka.
■	Kvalitetsstövel med kraftig sula
■	Resår och bältesöglor med
tryckknapp i midjan
■	EN 343 3-1

Kraftig lårvadare med hög slitstyrka.
■	Kvalitetsstövel med kraftig sula
■	Bälteshållare med fixlockspännen
■	EN 343 3-1

Storlek: 37-50
Färg: Ljus olivgrön (7)

Storlek: 37-50
Färg: Ljus olivgrön (7)
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ORIGINAL
VADARE

Materialbeskrivning:
500 g/m2 PVC-belagd polyester;
90 % PVC/10 % polyester
Vattentäthet: 20.000 mm

ORIGINAL WADERS
Artikelnummer: 5-70
Artikelnummer: 5-77 med S5 skyddsstövel
Bekväm vadare med bra slitsyrka.
■	Kvalitetsstövel med kraftig sula
■	Elastiska hängseln med fixlockstängning
■	Innerficka
■	EN 343 3-1
Storlek: 37-50
Färg: Mörk olivgrön (13)

ORIGINAL
MIDJEVADARE
Artikelnummer: 5-65
Artikelnummer: 5-657 med S5 skyddsstövel
Kraftig midjevadare med extrem slitstyrka.
■	Kvalitetsstövel med kraftig sula
■	Resår och bältesöglor med tryckknapp i midjan
■	EN 343 3-1
Storlek: 37-50
Färg: Mörk olivgrön (13)
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ORIGINAL LÅRVADARE
Artikelnummer: 5-60
Artikelnummer: 5-67 med S5 skyddsstövel
Kraftig lårvadare med extrem slitstyrka.
■	Kvalitetsstövel med kraftig sula
■	Bälteshållare med fixlockspännen
■	EN 343 3-1
Storlek: 37-50
Färg: Mörk olivgrön (13)

JUNIORVADARE

Materialbeskrivning:
500 g/m2 PVC-belagd polyester; 90 % PVC/10 % polyester
Vattentäthet: 20.000 mm

JUNIORVADARE
Artikelnummer: 4-70
Bekväm juniorvadare med bra slitstyrka.
■	Kvalitetsstövel med bra sula
■	Elastiska hängslen med fixlockspännen
■	Innerficka
■	EN 343 3-1
Storlek: 32-41
Färg: Mörk olivgrön (13)

JUNIOR LÅRVADARE
Artikelnummer: 4-60
Bekväm junior-lårvadare med bra slitstyrka.
■	Kvalitetsstövel med bra sula
■	Bälteshållare med fixlockspännen
■	EN 343 3-1
Storlek: 32-41
Färg: Mörk olivgrön (13)

BARNVADARE
Artikelnummer: 4-70-11
Bekväm barnvadare med bra slitstyrka.
■	Reflexer på ben
■	Elastiska hängslen med fixlockspännen
■	EN 343 3-1
Storlek: 28/29, 30/31, 32/33, (34/35 Olivgrön)
Färg: Marin (3)
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STÖVLAR

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 100 % PVC
Foder: 100 % polyamid (nylon)

DUNLOP ACIFORT – S5
Artikelnummer: 1-82
■	Sålhätta och spiktramp i stål
■	Kraftig sula
■	Slitstark
■	Lämplig till stallen
Storlek: 37-48/49
Färg: Olivgrön (2)

FRITIDSSTÖVEL
Artikelnummer: 1-81
Artikelnummer: 1-84 - (Juniorstövel)
■	Bra sula
■	Flexibelt skaft
Storlek:
Dessin 1-81: 36-48/49, dessin 1-84: 32-35
Färg: Olivgrön (2)

DUNLOP HOBBY
Artikelnummer: 1-86
■	Bra sula
■	Flexibelt skaft
Storlek: 37-48/49
Färg: Olivgrön (2)
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DUNLOP BLIZZARD VINTERSTÖVEL
Artikelnummer: 1-91
■	Varm och bekvämt foder av plysch
■	Bra och halkfri sula
■	Flexibelt skaft med snöresjustering
Storlek: 37-46
Färg: Olivgrön (2)

STÖVLAR

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 100 % PU
Foder: 100 % polyamid (nylon)

DUNLOP PUROFORT THERMO+
Artikelnummer: 1-94 olivgrön (13)
Artikelnummer: 1-95 orange (11)
Artikelnummer: 1-96 marin (3)
Den ultimata skyddsstövel när vädret blir vått och kallt.
■	Bra isolering mot kyla
■	Kraftig och halkfri sula som håller kylan ute
■ Sålhätta och spiktramp i stål
■	Resistent mot olja och bensin
■	Flexibelt skaft
■	Lätt och bekväm
Storlek: 37-48, Färg: Marin (3), orange (11), olivgrön (13)
Observera 37/38, 39/40 och 44/45 är dubbla storlekar.

LÄTT PU STÖVEL
Artikelnummer: 1-92
■	Bra isolering mot kyla
■	Kraftig och halkfri sula
■	Resistent mot olja och bensin
■	Flexibelt skaft
■	Lätt och bekväm
Storlek: 40-49
Färg: Olivgrön (2)

SKYDDSSTÖVEL – S5
Artikelnummer: 1-93
■	Sålhätta och spiktramp i stål
■	Bra isolering mot kyla
■	Kraftig och halkfri sula
■	Resistent mot olja och bensin
■	Flexibelt skaft
■	Lätt och bekväm
Storlek: 40-49
Färg: Olivgrön (2)
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FOOD/
CLEANING

Vattenflödande. Vatten sprutning. Ständigt eller periodiskt. Och kanske kemikalier. Alla delar av jobb
när det finns strikta krav på hygien. Arbetskläderna Måste klara det. Och det måste säkerställa god
komfort, vare sig i direkt kontakt med mat eller vid efterföljande rengöring.

COMFORT CLEANING PREMIUM
PU REGNKLÄDER
COMFORT CLEANING
PREMIUM
ANORAK
Artikelnummer: 36-3617
Kembeständig anorak i mjukt och smidigt material
som är rivfast och köldtålig.
■	Polyamid säkerställer en extra stark bindning av
beläggningen
■	Komforthuva med dragsnöre och tryckknappar
■	Tryckknapp vid halsen
■	Resår i ärmslut
■	EN 343 3-1, EN 14605
Storlek: XS-4XL
Färg: Royalblå (12)
Också lämplig för: Agriculture

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 240 g/m2 PU-belagd polyamid (nylon);
25 % PU/75 % Polyamid
Vattentäthet: 8.000 mm

COMFORT CLEAN PREMIUM
JACKA
Artikelnummer: 36-3620
Kemibeständig jacka i mjukt och smidigt material
som är rivfast och köldtåligt.
■	Fast huva
■	Elastisk ärmavslut med kardborreförslutning
■	Dragkedja och fronslp med kardborreförslutning
■	EN343 3-1, EN14605
Storlek: XS-4XL
Färg: Royalblå (12)
Också lämplig för: Agriculture
Materialbeskrivning:
240 g/m2 PU-belagd polyamid.
Vattentäthet: > 10.000 mm.

DYSAN FICKA
Artikelnummer: 36-D1
Praktisk ficka med lock och kardborre förslutning, där
diverse saker kan förvaras.
Storlek: One size
Färg: Royalblå (12)
Material Beschreibung:
Polyamid / PU 210 g/m2, Vattentäthet: 8.000 mm.
Också lämplig för: Agriculture

COMFORT CLEANING
PREMIUM HÄNGSELBYXA
MED KNÄSKYDD
Artikelnummer: 36-36131
Kembeständig hängselbyxa i mjukt och smidigt
material som är rivfast och köldtåligt.
■	Polyamiden säkerställer en extra stark bindning
av beläggningen
■	Elastiska hängslen med fixlockspännen
■	Resår i benavslut
■	EN343 3-1, EN14605
Storlek: S-2XL
Färg: Royalblå (12)
Också lämplig för: Agriculture

COMFORT CLEANING
PREMIUM HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 36-3613
Kemresistent hängselbyxa i mjukt och smidigt
material som är rivfast och köldtålig.
■	Polyamid säkerställer en extra stark bindning av
beläggningen
■	Elastiska hängslen och fixlockspännen
■	Resår i benslut
■	EN 343 3-1, EN 14605
Storlek: XS-4XL
Färg: Royalblå (12)
Också lämplig för: Agriculture
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COMFORT CLEANING
PU REGNKLÄDER

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 240 g/m2 PU-belagd polyester; 25 % PU/75 % polyester
Vattentäthet: 8.000 mm

COMFORT CLEANING
ANORAK
Artikelnummer: 36-1517

COMFORT CLEANING
HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 36-1513

Kembeständig anorak i mjukt och smidigt
material som är rivfast och köldtålig.
■	Komforthuva med dragsnöre och
tryckknappar
■	Tryckknapp i halsen
■	Resår i ärmslut
■	EN 343 3-1, EN 14605

Kembeständig hängselbyxa i mjukt och
smidigt material som är rivfast och köldtålig.
■	Elastiska hänglsen med fixlockspännen
■	Resår i benslut
■	EN 343 3-1, EN 14605

Storlek: XS-4XL
Färg: Vit (4), royalblå (12)

Storlek: XS-4XL
Färg: Vit (4), royalblå (12)

COMFORT CLEANING CHEMICAL
PU REGNKLÄDER

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 170 g/m2 PU-belagd polyamid (nylon);
50 % PU/50 % polyamid
Vattentäthet: 8.000 mm

COMFORT CLEANING
CHEMICAL
ANORAK
Artikelnummer: 36-17T

COMFORT CLEANING
CHEMICAL
HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 36-13T

Kembeständig anorak i smjukt och smidigt
material som är rivfast och köldtålig.
■	Polyamid säkerställer en extra stark
beläggning
■	Komforthuva med dragsnöre och tryckknappar
■	Tryckknapp vid halsstängning
■	Resår i ärmslut
■	EN 343 3-1, EN 14605, EN 13034

Kemiresistent hängselbyxa i mjukt och
smidigt material som är rivfast och
köldtåligt.
■	Polyamiden säkerställer en extra stark
bindning av beläggningen
■	Elastiska hängslen med fixlockspännen
■	Resår i benavslut
■	EN 343 3-1, EN 14605, EN 13034

Storlek: S-3XL
Färg: Marin (3)

Storlek: S-3XL
Färg: Marin (3)
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COMFORT HEAVY
PU REGNKLÄDER

COMFORT HEAVY
FÖRKLÄDE
Artikelnummer: 36-03
Mjukt och smidigt material som är rivfast och
köldtåligt.
■	Förstärkningar på främre del
■	Resårband över nacke och fixlockspänne i
ryggen
■	EN 343 3-1
Storlek: XS-3XL (105 – 135 cm)
Färg: Olivgrön (2), vit (4)
Också lämplig för: Agriculture och work

COMFORT FOOD
PU REGNKLÄDER

Materialbeskrivning:
Yttermaterial:
220 g/m2 PU-belagd polyamid (nylon);
40 % PU/60 % Polyamid
Vattentäthet: 8.000 mm

Förstärkningar:
325 g/m2 PVC-belagd polyester;
83 % PVC/17 % polyester
Resistent mot fett, olja och blod.

COMFORT HEAVY
FÖRKLÄDE MED
ÄRMAR
Artikelnummer: 36-75
Mjukt och smidigt material som är rivfast
och köldtålig.
■	Förstärkningar på främre del
■	Fixlockspänne i nacke och rygg
■	EN 343 3-1
Storlek: XS-5XL (105 – 145 cm)
Färg: Vit (4)
Också lämplig för: Agriculture och
work

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 220 g/m2 PU-belagd polyamid (nylon);
40 % PU/60 % Polyamid
Vattentäthet: 8.000 mm
Certificerat: EN 1186

COMFORT FOOD
ANTIMIGRATION,
FÖRKLÄDE MED KORTA
ÄRMAR
Artikelnummer: F36-74

COMFORT FOOD
ANTIMIGRATION,
FÖRKLÄDE MED LÅNGA
ÄRMAR
Artikelnummer: F36-75

Certifierat komfortförkläde i mjukt och
smidigt material som är rivfast och köldtåligt.
■	Resår runt halsen – rund hals
■	Flexibel fixlockförslutning i ryggen
■	EN 343 3-1

Certififierat komfortförkläde i mjukt och
smidigt material som är rivfast och köldtåligt.
■	Resår runt halsen – rund hals
■	Flexibel fixlockförslutning i ryggen
■	EN 343 3-1, EN 1186

Storlek: M-XL (115 – 125 cm)
Färg: Royalblå (12)

Storlek: M-XL (115 – 125 cm)
Färg: Royalblå (12)
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PURE OCEAN CLEANING
PU REGNKLÄDER

Materialbeskrivning:
240 g/m2 PU-belagd recycled polyamid,
40 % Pu, 60 % Polymid

PURE OCEAN CLEANING JACKA
Artikelnummer: Lanserades våren 2019
Kemibeständig jacka i mjukt och smidigt material som är rivfast och
köldtåligt.
■	Fast huva
■	Elastisk ärmavslut med kardborreförslutning
■	Dragkedja och frontslå med kardborreförslutning
■	EN343 3-1, EN14605
Storlek: XS-4XL
Färg: Royalblå (12)
Också lämplig för: Agriculture

PURE OCEAN CLEANING ANORAK
Artikelnummer: Lanserades våren 2019
Kembeständig anorak i mjukt och smidigt material som är rivfast och
köldtålig.
■	Polyamid säkerställer en extra stark bindning av beläggningen
■	Komforthuva med dragsnöre och tryckknappar
■	Tryckknapp vid halsen
■	Resår i ärmslut
■	EN 343 3-1, EN 14605
Storlek: XS-4XL
Färg: Royalblå (12)
Också lämplig för: Agriculture

PURE OCEAN CLEANING
HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: Lanserades våren 2019
Kemresistent Hängselbyxa i mjukt och smidigt material som är rivfast och
köldtålig.
■	Polyamid säkerställer en extra stark bindning av beläggningen
■	Elastiska hängslen och fixlockspännen
■	Resår i benslut
■	EN 343 3-1, EN 14605
Storlek: XS-4XL
Färg: Royalblå (12)
Också lämplig för: Agriculture
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CLASSIC
PVC

CLASSIC, FÖRKLÄDE
Artikelnummer: 9-4
■	Hög slitstyrka
■	Hängslen beställs separat –
artikelnummer: 30-100
■	EN 343 3-1, EN 14116
Storlek:
M = 115 cm
L = 120 cm
XL = 125cm
XXL = 130 cm
Färg: Olivgrön (2), vit (4)
Också lämplig för:
Agriculture, fishing och work

OFFSHORE
PVC

OFFSHORE, FÖRKLÄDE
Artikelnummer: 30-3
■	Band med fixlockförslutning i
nacke och rygg
■	Förstärkning på framsidan
■	EN 343 3-1, EN 14116
Storlek:
M = 115 cm
L = 120 cm
XL = 125cm
XXL = 130 cm
Färg: Olivgrön (2), vit (4)
Också lämplig för:
Agriculture, fishing och work

Materialbeskrivning:
540 g/m2 PVC-belagd bomull;
75 % PVC/25 % bomull
Vattentäthet: >20.000 mm

CLASSIC
OLSEN, HÄNGSLEN
Artikelnummer: 30-100
Hängslen i PVC-belagd polyester med
krogar i blankt rostfritt stål.
■	Används till Classic forkläde artikelnummer: 9-4
Storlek: One size
Färg: Vit (4)

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 325 g/m2 PVC-belagd polyester; 83 % PVC/17 % polyester
Vattentäthet: 20.000 mm
Resistent mot olja och fett

OFFSHORE, FÖRKLÄDE
MED ÄRMAR
Artikelnummer: 30-75
■	Långa ärmar med elastiska manschetter
■	Fixlockförslutning i ryggen
■	Förstärkning på framsidan
■	EN 343 3-1, EN 14116
Storlek:
M = 115 cm
L = 120 cm
XL = 125cm
XXL = 130 cm
Färg: Olivgrön (2), vit (4)
Också lämplig för:
Agriculture, fishing och work

104 FOOD/CLEANING

INDUSTRIAL
PVC

INDUSTRIAL FÖRKLÄDE
Artikelnummer: 17-3
■	Justerbar stängning i nacken och dragsnöre
i midjan
■	Förstärkning på framsidan
■	EN 343 3-1
Storlek:
M = 115 cm
L = 120 cm
XL = 125cm
XXL = 130 cm
Färg: Olivgrön (2), vit (4), royalblå (12)
Också lämplig för:
Agriculture, fishing och work

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 300 g/m2 PVC-belagd polyester;
70 % PVC/30 % polyester
Vattentäthet: 15.000 mm

FÖRKLÄDE MED
ÄRMAR
Artikelnummer: 17-75
■	Långa ärmar med elastiska manschetter
■	Fixlockförslutning i ryggen
■	Förstärkning på framsidan
■	EN 343 3-1
Storlek:
S = 110 cm
M = 115 cm
L = 120 cm
XL = 125cm
XXL = 130 cm
Färg: Vit (4)
Också lämplig för:
Agriculture, fishing och work

ABEKO INDUSTRIAL
PVC

ABEKO INDUSTRIAL
KEMIKALIERESISTENT
FÖRKLÄDE
Artikelnummer: A-140042
■	Resistent mot olja, fett och kemikalier
■	Justerbar låsning i nacken och
dragsnöre i midjan
■	90 x 120 cm
■	EN 343 3-1
Storlek: One size (90 x 120 cm)
Färg: Hvid (061)
Också lämplig för:
Agriculture, fishing och work
Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 325 g/m2 PVC-belagd polyester;
75 % PVC/25 % polyester
Vattentäthet: 15.000 mm

ABEKO INDUSTRIAL
FÖRKLÄDE
Artikelnummer: A-140411
■	Justerbar låsning i nacken och
dragsnöre i midjan
■	72 x 100 cm
Storlek: One size (72 x 100 cm)
Färg: Oliven (011)
Också lämplig för:
Agriculture, fishing och work
Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 235 g/m2 PVC-belagd
polyester; 75 % PVC/25 % polyester
Vattentäthet: 8.000 mm
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INDUSTRIAL
PVC

ÄRMSKYDD
Artikelnummer: 9-11

ÄRMSKYDD
Artikelnummer: A-140401

■	Elastiska manschetter

■	Manschetter med resår

Storlek: One size (40 cm)
Färg: Olivgrön (2), vit (4)

Storlek: One size (40 cm)
Färg: Olivgrön (2)

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 540 g/m2 PVC-belagd bomull;
75 % PVC/25 % bomull
Vattentäthet: >20.000 mm
Också lämplig för: Agriculture, work

Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 235 g/m2 PVC-belagd
polyester; 75 % PVC/25 % polyester
Vattentäthet: 8.000 mm
Också lämplig för: Agriculture, work

ÄRMHANDSKAR
Artikelnummer: 5-29

ÄRMSKYDD
MED PÅSVETSADE
NEOPRENMANSCHETTER
Artikelnummer: 90-11

■	Påsvetsade handskar
Storlek: One size (65 cm inkl. handskar)
Färg: Olivgrön (2)
Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 300 g/m2 PVC-belagd
polyester; 70 % PVC/30 % polyester
Vattentäthet: 15.000 mm
Också lämplig för: Agriculture, work

■	Neoprenmanschetter
Storlek: One size (40 cm)
Färg: Olivgrön (2), vit (4)
Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 540 g/m2 PVC-belagd bomull;
75 % PVC/25 % bomull
Vattentäthet: >20.000 mm
Också lämplig för: Agriculture, work

ÄRMSKYDD
Artikelnummer: 17-11

NEOPRENMANSCHETTER
Artikelnummer: 60-11

■	Manschetter med resår

■ Starka manschetter

Storlek: One size (45 cm)
Färg: Olivgrön (2),vit (4), royalblå (12)
Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 300 g/m2 PVC-belagd polyester;
70 % PVC/30 % polyester
Vattentäthet: 15.000 mm
Också lämplig för: Agriculture, work

Storlek: One size (23 cm)
Färg: Svart (8)
Materialbeskrivning:
Neopren 5 mm.
Också lämplig för: Agriculture, work
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ABEKO INDUSTRIAL
PVC

Materialbeskrivning:
320 g/m2 PVC-belagd polyester; 70 % PVC/30 % polyester
Vattentäthet: 8.000 mm

ABEKO INDUSTRIAL
KEMBESTÄNDIG OVERALL
Artikelnummer: A-137021
■	Resistent mot olja och kemikalier
■	Dragkedja dubbelt frontslå och tryckknappar
■	Komforthuva med dragsnöre på insidan
■	Tryckknapp för justering av benvidd
■	EN 343 3-1, EN 14605
Storlek: S-3XL
Färg: Kemgrön (161)
Också lämplig för: Work, fishing
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AGRICULTURE

Fötterna nära marken och naturen. Ganska så nära, För bättre eller sämre. Som med de fria
utomhusarbeten, arbetsuppgifter i vilket väder som helst. Och med många olika arbetsställningar, därför måste arbetskläder vara både flexibla, skyddande, jordnära och bekväma.

COMFORT STRETCH
PU REGNKLÄDER

Materialbeskrivning:
210 g/m2 PU-belagd polyester;
25 % PU/75 % polyester
Vattentäthet: 8.000 mm

HUVA DOLD
I KRAGEN

EXTRA VENTILATION

YKK® DRAGKEDJA
OCH FRONTSLÅ

2 FICKOR MED
LOCK

ELASTISKA
MANSCHETTER
OCH KARDBORRE
FÖRLSUTNING

COMFORT STRETCH JACKA
Artikelnummer: 20-5420
Jacka i mjukt och smidigt material som är riv- och köldtåligt.
■	YKK® dragkedja och frontslå med tryckknappar
■	Ryggventilation
■	Huva dold i kragen
■	Två fickor med lock
■	Justerbar dragsko i fodret
■	Ärmar med elastiska manschetter och kardborreförlsutning
■	EN 343 3-1
Storlek: XS-5XL
Färg: Gul (1), olivgrön (2), marin (3), orange (11), kungsblå (12)
Också lämplig för: Work och fishing
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COMFORT STRETCH HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 20-5413
Hängselbyxa i mjukt och smidigt material som är rivast och köldtåligt.
■	Elastisk hängslen med fixlockförslutning
■	Trycknapp i midjan för justering
■	Dragkedja ochkardborreförslutning för justering av benvidd
■	EN 343 3-1
Storlek: XS-5XL
Färg: Gul (1), olive (2), marin (3), svart (8), orange (11), kungsblå (12)
Också lämplig för: Work och fishing

COMFORT MIDJEBYXA
Artikelnummer: 20-5412
Midjebyxa i mjukt och smidigt material som är riv- och
költåligt.
■	Justerbar dragsko i midjan
■	Dragkedja och kardborreförslutning för justering av benvidd
■	EN 343 3-1
Storlek: XS-4XL
Färg: Gul (1), olive (2), marin (3), orange (11), royalblå (12)
Också lämplig för: Work och fishing

COMFORT STRETCH REGNSET
Artikelnummer: 20-54
Set bestående av jacka och byxa i mjukt och
smidigt material som är riv- och köldtåligt.
Jacka
■	Jacka med YKK® dragkedja och frontslå
med tryckknappar
■	Ryggventilation
■	Dold huva i kragen
■	Två framfickor med lock
■	Justerbart dragsko i fodret
■	Ärmar med elastiska manschetter
och kardborreförslutning
■	EN 343 3-1
Byxa
■	Byxa med justerbart dragsko i midjan
■	Dragkedja och kardborreförslutning för justering av benvidd
■	EN 343 3-1
Storlek: XS-4XL, Färg: Svart (8), kamouflage (34) - se sida 90
Också lämplig för: Work och fishing
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COMFORT STRETCH
PU REGNKLÄDER

COMFORT STRETCH OVERALL
Artikelnummer: 20-5450
Overall i mjukt och smidigt material som är rivfast och köldtåligt.
■	Dragkedja och frontslå med tryckknappar
■	Dold huva i kragen
■	Bröstficka
■	Ärmar med elastiska manchetter och kardborreförslutning
■	Dragkedja och kardborreförslutning för justering av benvidd
■	EN 343 3-1
Storlek: S-4XL
Färg: Gul (1), olivgrön (2), marin (3), orange (11)
Också lämplig för: Work och fishing
Materialbeskrivning:
210 g/m2 PU-belagd polyester;
25 % PU/75 % polyester
Vattentäthet: 8.000 mm
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COMFORT STRETCH
VARMFODRAD OVERALL
Artikelnummer: 20-545029
Varmfodrad overall i mjukt och smidigt material som är rivfast och köldtåligt.
■	Dragkedja och frontslå med tryckknappar
■	Dold huva i kragen
■	Bröstfickor
■	Ärmar med elastiska manschetter och kardborreförslutning
■	Dragkedja och kardborreförslutning för justering av benvidd
■	Reflexränder på ärmar, skuldror och ben samt runt midjan
■	YKK® dragkedjor
■	EN 343 3-1
Storlek: S-8XL
Färg: Marin (3)
Också lämplig för: Work och fishing
Materialbeskrivning:
Yttermaterial: 170 g/m2 PU-belagd
polyester; 30 % PU/70 % polyester
Varmfoder: 100 % polyester
Vattentäthet: 8.000 mm

PURE OCEAN
PU REGNKLÄDER

Materialbeskrivning:
210 g/m2 PU-belagd recycled polyester 33 % PU/67 % recycled polyester garn
Vattentäthet: 8.000 mm

PURE OCEAN JACKA HERR
Artikelnummer: 25-5420
Modern herrjacka i lätt och smidigt material. Tyget är tillverkat av
återvunna PET-flaskor. Det har använts ca 25 flaskor/jacka.
■	YKK dragkedja med frontslå
■	Ryggventilation
■	Justerbar huva
■	Två framfickor och bröstficka
■	Ärmar som justeras med tryckknappar
■	EN 343 3-1
Storlek: XS-4XL
Färg: Oliv (2), svart (8)

PURE OCEAN JACKA DAM
Artikelnummer: 25-5420D
Modern dam regnkappa i lätt och smidigt material.
Tyget är tillverkat av återvunna PET-flaskor. Det har använts ca 25 flaskor/jacka.
■ YKK dreagkedja med frontslå
■ Ryggventilation
■ Justerbar huva
■ Två framfickor och bröstficka
■ Ärmar justeras med tryckknappar
■ Skärp i midjan
■	EN 343 3-1
Storlek: XS-3XL
Färg: Oliv (2), svart (8), gul (1)

PURE OCEAN MIDJEBYXA
Artikelnummer: 25-5412
Modern Midjebyxa tillverkat i lätt och smidigt material.
Tyget är tillverkat av återvunna PET-flaskor.
Det har använts ca 20 flaskor/byxa.
■	Justerbart dragsnöre i midjan
■ Reach Through fickor så att hölsterfickorna kan hängas på utsidan av byxan
■ Benslut med dragkedja och justerbar kardborreförslutning
■	EN 343 3-1
Storlek: XS-4XL
Färg: Oliv (2), svart (8)
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KOMBINATIONER
PVC/PU

Materialbeskrivning:
Yttermaterial framsida: 325 g/m2
PVC-belagd polyester;
83 % PVC/17 % polyester

TRÄDGÅRDSHÄNGSELBYXA
MED KNÄFÖRSTÄRKNINGAR
Artikelnummer: 336-131

TRÄDGÅRDSMIDJEBYXA
Artikelnummer: 336-121
Slitstark midjebyxa i mjukt och bekvämt
material.
■	E xtra förstärkningar på knän med
knäskyddsfickor
■	EN 343 3-1

Slitstark Hängselbyxa i mjukt och bekvämt material.
■	Elastiska hängslen med fixlockförslutning
■	E xtra förstärkningar på knän med knäskyddsfickor
■	Innerficka med dragkedja
■	EN 343 3-1

Storlek: S-3XL
Färg: Olivgrön (2)
Också lämplig för: Work

Storlek: S-3XL
Färg: Olivgrön (2)
Också lämplig för: Work

TRÄDGÅRDSHÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 336-13
Slitstark Hängselbyxa i mjukt och bekvämt material.
■	Elastiska hängslen med fixlockförslutning
■	Innerficka med dragkedja
■	EN 343 3-1
Storlek: S-3XL
Färg: Olivgrön (2)
Också lämplig för: Work

LÄTTVIKTS
PVC

Yttermaterial baksida: 220 g/m2 PU-belagd
polyamid (nylon); 40 % PU/60 % polyamid
Vattentäthet: 8.000 mm
Resistent mot fett, olja och blod

Materialbeskrivning:
285 g/m2 PVC/polyester.
Vattentäthet: >20.000 mm.

AGRI JACKA
Artikelnummer: 31-20
Lättvikts jacka i PVC som är väldigt slitstark
■ Knappjustering i ärm
■ Fast huva som justeras med snören
■ Dragkedja och kardborrejustering i fronslå
■	EN 343 3-1

AGRI HÄNGSELBYXA
Artikelnummer: 31-13
Lättvikts PVC hängselbyxa i väldigt slitstarkt material
■	Elastiska hängslen med fixlockspännen
■	Tryckknappsjustering av benvidden
■	EN 343 3-1
Storlek: S-5XL
Färg: Oliv (02)
Också lämplig för: Work, fishing
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UNDERSÖKNINGSROCK

UNDERSÖKNINGSROCK
VETERINÄR
Artikelnummer: A-106012

UNDERSÖKNINGSROCK
VETERINÄR
Artikelnummer: A-126031

Långärmad med elastiska manschetter.
Kappan går ner till anklarna.
■ 3 st framfickor
■ Skärp som kan knytas fram eller bak
■ Krage med fleece på insidan

Vattentät långärmad kappa,som har elastiska
manschetter i ärmen. Kappan går ner till anklarna
■ 3st framfickor
■ Skärp som kan knytas fram eller bak
■ Krage med fleece på insidan

Storlek: M-2XL
Färg: Marin (041)

Storlek: M-2XL
Färg: Grön (211)

Materialbeskrivning:
110 g/m2 polyester/carbon
Antistatisk (98,5 % polyester/ 1,5 % carbon).

Materialbeskrivning:
170 g/m2 PU/polyamid (45 % PU/55 % polyamid)

REKTALKAPPA
VETERINÄR
Artikelnummer: A-146081

REKTALKAPPA
UTAN FICKOR
Artikelnummer: A-146091

Vattentät kortärmad kappa. Knapp på ärmen för
fastsättning av handske. Kappan går ner till
anklarna.
■ 3st framfickor
■ Skärp som kan knytas fram eller bak
■ Krage med fleece på insidan
■ Resår vid ärmavslut

Vattentät kortärmad kappa. Knapp på ärmen för
fastsättning av handske. Kappan går ner till
anklarna.
■ Skärp som kan knytas fram eller bak
■ Krage med fleece på insidan
■ Resår vid ärmavslut

Storlek: S-2XL
Färg: Grön (211)
Materialbeskrivning:
235 g/m2 PVC/polyester
(75 % PVC/25 % polyester)

Storlek: S-2XL
Färg: Grön (211)
Materialbeskrivning:
235 g/m2 PVC/polyester
(75 % PVC/25 % polyester)
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HITTA MIN
PRODUKT
Artikelnr

Sida

Artikelnr

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

116

Sida
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

Artikelnr

Sida

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

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

Artikelnr
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

Sida
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

Artikelnr
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

Sida
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

Artikelnr

Sida

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

Artikelnr
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

Sida

Artikelnr

Sida

Artikelnr

Sida

Artikelnr

Sida

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

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

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

36-36131
36-75
40-24
40-27
40-54
-43
-44
-45
-46
50-15
50-50
50-403
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

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
336-13
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
114
88
88

117

118

STORLEKSTABELL
OCEAN STORLEKSTABELL
OCEAN jackor och anoraker
Ocean size

Small

Medium

Large

XL

XXL

3XL

Konfektion

36/38”

40/42”

42/44”

44/46”

46/48”

50/52”

OCEAN byxor och hängslebyxor
Ocean size

Small

Medium

Large

XL

XXL

3XL

Midja

29/32”

32/34”

34/36”

36/38”

46/48”

50/52”

OCEAN arbetskläder - jackor
XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

Konfektionsstorlek

44

46-48

50

52-54

56

58-60

62-64

66

½ Bröstvidd

59

61

63

65

67

69

71

73

½ Höftvidd

56

58

60

62

64

66

68

70

Ärmlängd

87

88,5

90

91,5

93

95,5

97,5

99

OCEAN arbetskläder - byxor och hängslebyxor
XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

Konfektionsstorlek

44

46-48

50

52-54

56

58-60

62-64

66

Största omkretsen

85

85

92

98

106

114

122

128

Midjemått

70

75

82

88

96

104

112

118

Innersöm

78

78

81

83

84

84

85

85

Extra innersöm

82

82

85

87

88

88

89

89

Hängselbyxa längd

60

60

60

70

70

70

70

70

Bälteslängd byxor

112

117

124

130

138

146

154

160

ABEKO STORLEKSTABELL – HERRBYXOR
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

Kroppslängd

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

Midja mät runt midjan

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-105

90-94

94-98

98-105

102-106

106-111

111-116

Innerben mät från
grenen och ner till golvet

83

84

85

86

87

88

76

77

78

79

80

80

Kroppslängd

182-

182-

182-

182-

182-

182-

-176

-176

-176

-176

-176

-176

Midja mät runt midjan
Innerben mät från
grenen och ner till golvet

ABEKO OMVANDLINGSTABELL

Bröst/Bystvidd mät runt
kroppen
Midja mät runt midjan

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

Kroppslängd

160-170

164-174

168-178

172-182

176-186

178-188

180-190

182-192

Damstorlek

C36

C38

C40

C42

C44

C46

C48

C50

Herrstorlek

C44

C46

C48

C50

C52

C54

C56

C58

STANDARD OCH
KLASSIFICERINGAR
VATTENTÄTHET OCH ANDNINGSFÖRMÅGA

VARSELKLÄDER

När man påstår att ett klädesplagg är vattentätt, så är det en sanning med modifikation. Därför
har vi på Ocean valt att skriva denna lilla förklaring på vad som menas och vilka
problemställningar det innebär.

Alla varselkläder från Ocean/Abeko är godkända enligt EN ISO 20471
eller EN471.

Våra varor är framställda antingen av polyester/bomull/PVC, polyester/PU eller som en 3-lagers
vara med membran emellan. De tre materialen har olika egenskaper beroende på vad de är
avsedda för.
Inget material är 100% vattentät. Ju större vattentryck man exponerar tyget för, ju mer vatten
kommer att tränga igenom tyget. Det gäller alla textilier. Men i praktiken kommer en vara, som
kan motstå en vattenpelare på 15-20.000 mm att kännas som 100% vattentät, eftersom man
endast vid mycket extrema tillfällen kommer över detta värde.
Bomull/polyester/PVC, som vi använder, kan tåla en vattenpelare på 15-20.000 mm.
polyester/PU är lite tunnare, mer töjbart och mer behagligt att använda. Vi använder ett material
som kan motstå en vattenpelare på 8.000 mm. När man är under en vattenpelare på 10.000 mm,
kan man pressa vattnet igenom, t.ex. en våt cykelsadel eller ett vått säte på en traktor. Det gäller
också om man är ute till sjöss och får en stor våg över sig. PU/polyester känns dessutom mer
behagligt att ha på jämfört med PVC-regnkläder.
3-lagers produkter med membran som t.ex. Rocky och Åbo eller polyester-beläggning med
PU-membran har samma problemställning. Det är således alltid en kompromiss mellan hur hög
vattenpelare en produkt ska kunna motstå på den ena sidan och komfort och andningsförmåga
på den andra sidan. När kunden väljer en produkt är det därför avgörande att tänka på vad
produkten ska användas till.
Andningsförmåga mäts i mvp=moist vapour persperation. MVP anger hur mycket fukt som kan
tranporteras ut per m2/24 t. Ju högre tal ju bekvämare kommer det att kännas när man har
plagget på sig.

Oceans produkter är kvalitets- och säkerhets
testade och går inte in i produktion innan de blivit
godkända. Testerna utförs av ett erkänt och
oberoende finskt testinstitut.

VÄGLEDNING SAMMANSÄTTNING:

EN ISO 20471 och EN471 är en gemensam europeisk standard som ställer
krav på arbetskläder och regnkläder som används på arbetsplatser i t.
ex. trafikerade områden och där var det är viktigt att bli sedd. Nedan har
vi kortfattat försökt att beskriva viktiga riktlinjer som bör vara avgörande
i ditt val av regnkläder.
Normerna kräver synlighet i de arbetssituationer utan effektiv
avgränsning från trafiken. Det innebär de flesta typer av vägarbeten,
arbete på järnvägsspår samt byggplatser och liknande.

KLASSIFICERINGAR
EN ISO 20471 och EN471 normen är uppdelad i 3 klasser. Klassificeringen
beskriver hur väl produkten klarar att skydda användaren. Ju större yta
med fluorescerende material och reflex, ju högre klassificering. Det
fluorescerende materialet skyddar i dagsljus samt skymning medan
reflexerna skyddar när billjus eller ett arbetsljus riktas mot användaren.
Klass 3:
kläder ska bäras av alla som arbetar på vägar, vid järnvägsspår eller vid
räddningsarbete. Även vid arbete på och omkring byggplatser med
maskinell trafik. Som huvudregel uppfyller ett set arbetskläder kraven
till klass 3 när de bärs samtidigt. Ett set arbetskläder ska förstås som en
kombination mellan t.ex. jacka och byxa/Hängselbyxa. Overaller och
vissa jackor är också klassificerade som klass 3. (Se vägledning
sammanställning)
Klass 2:
kläder får användas av tillsynen, som endast övervakar arbetet. Klass 2
kläder är typiskt en trafikväst, en Hängselbyxa eller en jacka. (Se
vägledning sammanställning).
Klass 1:
kläder, typiskt en byxa, får som säkerhetskläder endast bäras av
besökande. Man bör dock kombinera med en trafikväst klass 2. (Se
vägledning sammanställning) Observera att de besökande alltid ska
ledsagas av de arbetande i området.
Om arbetsuppgifterna skiftar under dagens lopp, eller om man är
osäker, rekommenderas klass 3.

Klassindelningen fastställs av minimiareal av synligt material i m2 och beräknas på följande sätt:

Klass 3:
Overall
Jacka (speciella tillfällen, där angivna krav är uppfyllda)
Varselväst (speciella tillfällen, där angivna krav är uppfyllda)
Jacka/varselväst och byxa/Hängselbyxa (endast som set)
Klass 2:
Jacka
Varselväst
Hängselbyxa (Ovanstående kan bäras som separata delar)

Klass 3

Klass 2

Klass 1

Fluorescerande material

0,80 m

2

0,50 m

2

0,14 m2

Retroreflekterande material

0,20 m

2

0,13 m

2

0,10 m2

Material med kombinerad
varningsfunktion

0,20 m2
Kraven för minsta synliga yta, som ett plagg måste uppfylla för att få en klassificering enligt tabellen
får inte försämras eller minskas till följd av tillämpade loggor, skrift eller annat.

Klass 1:
Byxa
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Synliga arbetskläder för anställda i högriskområden.
EN ISO 20471 är uppdelad i tre klasser i förhållande
till vilken riskzon man arbetar i. Det är kravet på
synlighet, och därmed kravet på mängden reflexer
och fluorescerande material, som avgör vilken av
klasserna man ska välja. Alla produkter har reflexer
med en reflektivitet som uppfyller vad som tidigare
motsvarade klass 2.

Certifierat kallskydd. Den första siffran i
standarden EN 342 anger luftgenomträngligheten
(AP) efter klassificering från 1 till 3, där 3 anger
den högsta klassen. Den andra siffran anger
beständigheten mot vattengenomträngning efter
klassificering från 1 till 2. Här anger klass 2 den
högsta klassen.

Skydd mot regn och vind. Två variabler utgör och
sätter standarden för EN 343. Den första variabeln
anger till vilken grad materialet är vattentätt, och
den andra variabeln anger materialets förmåga
att leda bort fukt och svett från kroppen. De båda
variablernas värden anges i skalor från 1 till 3, där
3 anger högsta klass.

EN11611

EN 61482-2 är standarden för skyddskläder för
arbeten där risk för exponering mot ljusbåge
föreligger. Skyddskläder certifierade enligt EN
61482-2 är således testade mot en riktad ljusbåge
på ett avgränsat område. Testmetod 2 omfattar
inte skydd mot elektriska stötar. EN 61482-2 testas
enligt testmetod 2 kan delas in i två klasser, där
klass 2 ger det högsta skyddet.

EN ISO 11611-certifiering ska skydda användaren
mot gnistor och kortvarig kontakt med eld, samt
minimera risken för elektriska stötar vid kortvarig
och tillfällig kontakt med elektroniska ledare.
För ett optimalt skydd ska arbetskläderna täcka
hela kroppen.

EN 1149-3:2004 - elektrostatisk avledning
Skyddskläder där plaggets materialyta har testats
gällande dess egenskap för elektrostatisk
avledning. Denna standarden anger arbetskläder
som är testade för sina egenskaper till avledning
av elektrostatiska laddningar från plaggets yta.

EN ISO 14116 anger skyddskläder med begränsad
flamspridning. Skyddskläder certifierade enligt
EN ISO 14116 ger användaren ett skydd mot kortvarig
och tillfällig kontakt med värme eller gnistor.
Vid exponering mot ihållande värme ska ytterligare
skydd användas. Arbetskläder certifierade enligt
EN ISO 14116 minskar risken att skyddskläderna fattar
eld och därmed utgör en fara för användaren.

EN ISO 11612-certifierade arbetskläder som skyddar
användaren mot värme och eld. Standarden
EN ISO 11612 beskriver plagg tillverkade av ett
material avsett att skydda användarens kropp
mot värme och/eller eld. Bortsätt från
EN ISO 11612-certifierade huvudbonader omfattas
produkter till skydd för huvud, händer och
liknande inte av denna standard.

EN 13034 / EN 13034 + A1 ger ett begränsat
skydd mot små mängder och stänk av
flytande kemikalier.
EN14605 Skyddskläder mot kemikalier i
vätskeform.

Spiktrampskydd

EN 381-5 ger bärarens ben
skydd mot snitt från
handhållna motorsågar.

Material och produkter i
kontakt med livsmedel.

Stålhätta
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