
VARSELJACKA 130
Skaljacka vind och vattentät. God andasfunktion och 
tejpade sömmar. Designad och utvecklad för att uppnå 
högsta komfort. Yttertyg med stretch. Dragkedja som går 
hela vägen upp i kragen. Två bröst fickor med lock den 
högra försedd med ID-korts ficka. Två bröstfickor med 
vattentät dragkedja. Stor kartficka innanför slå. Två fram-
fickor. Två innerfickor med dragkedja. Mudd i ärmslut med 
tumgrepp. Reglerbart ärmslut med kardborre. Dragsko i 
nederkant. Avtagbar reglerbar huva. EN 343 klass 3. 
EN ISO 20471. 
Material: 100% polyester 
Storlek: XS-3XL 
Art nr: 130020 -012 gul/marin, -015 gul/svart, -022 
orange/marin

ORD CA PRIS 1198:-  NU 769:-

VELOCITY YELLOW 2.0 MID
Sportig känga i tidsenlig design med innovativa 
egenskaper och komfort. Ovandel av läder med 
inslag av TPU. Fukttransporterande insida.  
Tåhätta av glasfiber samt textilsspikskydd FAP. 
Anatomisk iläggsula som hjälper till att hålla foten 
sval och torr. Iläggssulan är framtagen för exklusiva 
sportskor och är tillverkad i foam som återgår till 
dess ursprung. Skon är utrustad med stabiliserande 
gelänk för att ge bättre stöd och stabilitet samt att 
undvika snedvridning av foten. IMPULSE.FOAM® i 
mellansulan absorberar kraften i steget och frigör 
samtidigt upp till 55% av energin tillbaka till bäraren. 
Värmebeständig slitsula av gummi 300. ESD
Storlek: 40-47 
Skyddsklass: S3 ESD HRO SRC 
Art nr: 633880

ORD CA PRIS 1599:-  NU 1299:-

STRETCH

Nu är det hög tid att byta till varmare skyddskläder. Vi erbjuder 
dig bra och prisvärda produkter som hjälper dig stå emot vinterns 
utmaningar - kyla, vind och vatten.

DAGS FÖR 
VINTERKLÄDER!

MIDJEBYXA
Hantverksbyxa med förböjda ben och knäfickor av 
CORDURA®. Knäskydden kan placeras i två nivåer. 
Två framfickor och två bakfickor med bälg förstärkta 
med CORDURA®. Löst hängande spikfickor förstärkta 
med CORDURA®. Vänster hängficka med extra ficka. 
Höger hängficka med 3 mindre extrafickor och dold 
id-korts som går att fälla ner. Reglerbar hammarhank. 
Framflyttad tumstocksficka som är släppt nertill för 
bättre komfort. Tumstocksfickan är utrustad med två 
knivhållare, hälla och pennfack. Benficka med dold 
dragkedja, pennfack och telefonficka. D-ring. 
Material: 100% bomull, 380g/m².  
Storlek: C44-C62, C146-C156, D96-D120.  
Färg-05 finns även i storlek C42, C64, D88 och D92 
Art nr: 2515-02 marin, -05 svart

ORD CA PRIS 599:-  NU 369:-

VINTERJACKA
Vintervarseljacka fodrad med quilt. Två bröstfickor med blixtlås samt två  
framfickor. En innerficka och en telefonficka. Mudd i ärmslut samt midja. 
EN ISO 20471 klass 3. Material: 80% polyester 20% bomull, smuts  
och vattenavvisande. 
Storlek: -10 gul XS-5XL, -20 orange XS-XXXL
Art nr: 5016-10 gul, -20 orange

ORD CA PRIS 709:-  NU 399:-
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VATTEN & VINDTÄTT MED ANDASFUNKTION 

SKALBYXA DAM
Vind och vattentät skalbyxa med andasfunktion och tejpade sömmar.  
Designad och utvecklad för att uppnå högsta komfort och funktion.  
Reglerbar midja med spänne. Resår i ryggen. Två framfickor med dragkedja. 
Två benfickor med dragkedja. Förböjda ben för bättre rörelsefrihet. Benslut 
med dragkedja. Reglerbar i nederkant med snodd och kardborre. Klassad för 
regn enligt EN 343 klass 3. Vattenpelare 10 000 mm, andasfunktion 5000g/m².
Storlek: XS-XXL 
Art nr: 3620-05 svart

ORD CA PRIS 629:-   NU 349:-

SKALBYXA HERR
Vind och vattentät skalbyxa med andasfunktion och tejpade sömmar.  
Designad och utvecklad för att uppnå högsta komfort och funktion.  
Reglerbar midja med spänne. Resår i ryggen. Två framfickor med dragkedja. 
Två benfickor med dragkedja. Förböjda ben för bättre rörelsefrihet. Benslut 
med dragkedja. Reglerbar i nederkant med snodd och kardborre. Klassad för 
regn enligt EN 343 klass 3. Vattenpelare 10 000 mm, andasfunktion 5000g/m².
Storlek: S-3XL 
Art nr: 2420-05 svart

ORD CA PRIS 629:-   NU 349:-
              

SKALJACKA HERR
Vind och vattentät skaljacka med andasfunktion och tejpade sömmar.  
Designad och utvecklad för att uppnå högsta komfort och funktion.  
Dold dragkedja som går upp i kragen. Bröstficka med vattentät dragkedja. 
Två framfickor med dragkedja. Två innerfickor med dragkedja. Reglerbar 
dragsko i nederkant. Instoppningsbar och löstagbar huva. Huvan är reglerbar 
för bästa komfort. Reglerbart ärmslut. Klassad för regn enligt EN 343 klass 3. 
Vattenpelare 10 000 mm, andasfunktion 5000g/m².
Storlek: S-3XL 
Art nr: 6520-02 marin, -03 röd, -05 svart

ORD CA PRIS 949:-   NU 529:-

SKALJACKA DAM
Vind och vattentät skaljacka med andasfunktion och tejpade sömmar.  
Designad och utvecklad för att uppnå högsta komfort och funktion.  
Dold dragkedja som går upp i kragen. Bröstficka med vattentät dragkedja. 
Förböjda ärmar för bättre rörelsefrihet. Två framfickor med dragkedja.  
Två innerfickor med dragkedja samt en öppen innerficka. Reglerbar dragsko i 
nederkant. Reglerbar huva för bästa komfort. Reglerbart ärmslut. Klassad för 
regn enligt EN 343 klass 3. Vattenpelare 10 000 mm, andasfunktion 5000g/m²
Storlek: XS-XL 
Art nr: 3520-02 marin, -03 röd, -05 svart

ORD CA PRIS 949:-   NU 529:-



MIDJEBYXA
Midjebyxa med två insydda framfickor. Två bakfickor.  
Benficka med lock. I benfickan finns en telefonficka. 
Material: 65% polyester 35% bomull 245g/m².  
Storlek: C42-C62, C146-C156, D84-D120 
OBS! Färg 005 svart finns även i storlekarna C64 och C144 
Art nr: 139072-002 marin, -005 svart

ORD CA PRIS 349:-  NU 169:-

STRETCH BYXA 219
Service byxa med modern passform i stretch med  
förböjda knän. Två bakfickor. Två framfickor en med  
extraficka. Två benfickor med bälg och dragkedja  
med plats för kniv och pennor. Den högra benfickan är  
utrustad med stor extraficka samt telefonficka. D-ring. 
Benen kan förlängas 5 cm. Stretchpaneler placerade  
på utvalda ställen för bästa rörelsefrihet. Stretchpartier  
av nylon/spandex på stuss, gren och knän. Övrigt tyg  
i mekanisk stretch.
Material: 65% polyester 35% bomull mekanisk stretch.  
Stretchpartier 94% nylon 6% spandex. 
Vikt: 180g/m2 
Storlek: C44-C64, D88-D120 
Färg: -005 svart 
Art nr: 219172

ORD CA PRIS 598:- NU 429:-

STRETCH
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ARBETSKLÄDER

MIDJEBYXA
Hantverksbyxa med förböjda ben och knäfickor av  
CORDURA®. Knäskydden kan placeras i två nivåer. Två 
framfickor och två bakfickor med bälg förstärkta med 
CORDURA®. Löst hängande spikfickor förstärkta med 
CORDURA®. Vänster hängficka med extra ficka. Höger 
hängficka med 3 mindre extrafickor och dold id-kortsficka 
som går att fälla ner. Reglerbar hammarhank. Framflyttad 
tumstocksficka som är släppt nertill för bättre komfort. 
Tumstocksfickan är utrustad med två knivhållare, hälla och 
pennfack. Benficka med dold dragkedja, pennfack  
och telefonficka. D-ring. 
Material: 100% bomull, 380g/m² 
Storlek: C44-C62, C146-C156, D96-D120 
Färg-05 finns även i storlek C42, C64, D88 och D92 
Art nr: 2515-02 marin, -05 svart

ORD CA PRIS 599:-  NU 369:-

HANTVERKSBYXA
Hantverksbyxa med förböjda ben och knäfickor av 
CORDURA®. Knäskydden stoppas i inifrån och kan placeras 
i två nivåer. Två framfickor med bälg förstärkta med 
Codura®. Två bakfickor med lock och dold knäppning. Löst 
hängande spikfickor förstärkta med CORDURA®. Båda är 
försedda med tre mindre extrafickor. Höger hängficka har 
en dold id-kortsficka som går att fälla ner. Framflyttad 
tumstocksficka som är släppt nertill för bättre komfort. 
Tumstocksfickan är utrustad med två knivhållare, hälla 
och pennfack. Benficka med dold dragkedja, pennfack och 
telefonficka. D-ring.  
Material: 65% polyester 35% bomull 300g/m² 
Storlek: C42-C62, C146-C156, D96-D120 
Art nr: 2170-02 marin, 2170-05 svart, 0905 grå/svart

ORD CA PRIS  529:-   NU 329:-

MIDJEBYXA
Midjebyxa med två insydda framfickor. Två förstärkta 
bakfickor med lock och dolda tryckknappar. Två benfickor 
med dold dragkedja. Den högra är utrustad med stor 
extraficka, telefonficka och pennfack. 
Material: 65% polyester 35% bomull 260g/m² 
Storlek: C44-C62, C146-C156, D96-D120  
Färg -05 och -02finns även i storlekarna C40 och C42 
Art nr: 2670-02 marin, -05 svart, -09 grå

ORD CA PRIS 369:-    NU 199:-



SWEATSHIRT
Traditionell sweatshirt i flera färger. 
Material: 65% bomull 35% polyester 
Storlek: XS-XXXL
Färg -05 svart finns även i storlek 4XL
Art nr: 4229-02 marin, 03- röd,  
-05 svart, -06 ash melerad,   -09 grå

SWEATSHIRT
Traditionell sweatshirt i flera färger. 
Material: 65% bomull 35% polyester  
Storlek: XS-XXXL. Färg -05 svart finns även i storlek 4XL och 5XL 
Art nr: 4229-02 marin, 03- röd,  -05 svart, -06 ash melerad, -07 royal blå, -09 grå

ORD CA PRIS 169:-  NU 109:-
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FLEECEJACKA
Fleecejacka med två framfickor och en bröstficka med dragkedja.  
Dragsko i nederkant.
Material: 100% polyester.  
Storlek: XS-XXXL. Färg -05 finns även i storlek 4XL och 5XL 
Art nr: 4642-02 marin, -05 svart, -09 grå

ORD CA PRIS 299:-  NU 149:-

TRÖJA 
Tröja med hel dragkedja upp i krage. En bröstficka med dragkedja och 
telefonficka. Reflex för förhöjd synbarhet. Två framfickor med dragkedja. 
Invändig telefonficka med drag kedja och utgång för hörsnäcka.  
Elastiskt ärmslut. Elastisk i nederkant.  
Material: 100% polyester 
Sizes: XS-XXXL 
Item no: 124029 -05 svart

ORD CA PRIS  549:- NU 299:-

STICKAD FLEECE 
Stickad fleecejacka med detaljer av softshell. En bröstficka med dragkedja. 
Två framfickor med dragkedja. Elastiskt ärmslut. Dragsko i nederkant. 
Material. 100% polyester 
Storlek: XS-XXXL 
Item no: 123060 -155 gul

ORD CA PRIS  649:- NU 399:-



T-SHIRT L.Ä 138
Klassisk T-shirt med lång ärm. Dubbel halskant med elastan.
Material: 65% polyester 35% bomull 
Vikt: 190g/m2 

Storlek: XS-5XL  
Art nr: 138012-010 varselgul

ORD CA PRIS 89:-           NU 59:- 
5

SWEATSHIRT
Sweatshirt med krage och hel dragkedja. Ribbstickad krage.  
Två framfickor. Ribbstickad mudd i nederkant och ärmslut.
                                                                                                                              
Material: 80 % bomull 20% polyester 320g m2                                                                                       
Storlek: XS-XXXL                                                                                                                                          
Art nr:0202-02 marin,-05 svart

ORD CA PRIS 499:- NU 279:-

HOOD 
Sweatshirt med huva och hel dragkedja. Snodd i luva.  
Två framfickor. Ribbstickad mudd i nederkant och ärmslut.
Material: 80 % bomull 20% polyester 320g/m2  
Storlek: XS-XXXL 
Art nr 0302-02 marin,-05 svart

ORD CA PRIS 499:- NU 269:-

SWEATSHIRT ZIP
Sweatshirt med krage och kort dragkedja. Ficka på magen.  
Ribbstickad mudd i nederkant och ärmslut.
Material: 80% bomull 20% polyester 320g/m² 
Storlek: XS-XXXL 
Art nr: 0102-02 marin, -03 röd, -05 svart, -06 ash melerad, -09  grå

ORD CA PRIS 469:-           NU 229:- 
  



T-SHIRT 225 
T-shirt med förhöjd synbarhet. Rundhals och bra passform.
Material: 65% polyester 35% bomull  
Vikt: 160g/m2 
Storlek: XS-3XL  
Färg: -021 marin/gul, -051 svart/gul 
Art nr: 225117

ORD CA PRIS 69:-  NU 49:-

SWEATSHIRT 221
Sweatshirt med förhöjd synbarhet. Rund hals. 
Mudd i ärmslut och nederkant.
Material: 80% bomull 20% polyester,  
kontrastfärg 65% polyester 35% bomull 
Vikt: 300g/m² 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -021 marin/gul, -051 svart/gul 
Art nr: 221117

ORD CA PRIS 259:-  NU 149:-

SWEATSHIRT 222
Sweatshirt med förhöjd synbarhet. Krage med 
kort dragkedja. Mudd i ärmslut och nederkant.
Material: 80% bomull 20% polyester,  
kontrastfärg 65% polyester 35% bomull 
Vikt: 300g/m² 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -021 marin/gul, -051 svart/gul 
Art nr: 222117

ORD CA PRIS 339:-  NU 169:-

SWEATSHIRT 223
Sweatshirt med förhöjd synbarhet. Hel dragkedja som går ända upp i kragen.  
Mudd i ärmslut och nederkant. Två framfickor med dragkedja.
Material: 80% bomull 20% polyester, kontrastfärg 65% polyester 35% bomull 
Vikt: 300g/m² 
Storlek: XS-3XL 
Färg: -021 marin/gul, -051 svart/gul 
Art nr: 223117

ORD CA PRIS 359:-  NU 199:-

T-SHIRT 212
T-shirt med förhöjd synbarhet. Rund hals och 
lång ärm. Dubbel halskant med elastan.
Material: 100% bomull, kontrastfärg 65% 
polyester 35% bomull 
Vikt: 190g/m2 
Storlek: XS-4XL 
Färg: -021 marin/gul, 051 svart/gul 
Art nr: 212012 

ORD CA PRIS 109:-  NU 69:-

6

FÖRHÖJD SYNBARHET



EN 342 EN 342

EN 342
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FUNKTIONSKLÄDER SOM UPPFYLLER DINA KRAV

VINTERJACKA
Vindtät och vattentät jacka med tejpade sömmar och god andningsför-
måga. Fodrad med quilt. Två framfickor med lock samt två framfickor   
med dragkedja. Två bröstfickor, en med lock och en med dragkedja och 
telefonficka. Uttagbar id-korts ficka. Kart ficka. Två innerfickor med  
dragkedja. Löstagbar fodrad huva. Ärmficka med dragkedja.  
Reglerbart ärmslut. Reglerbar i nederkant. Mudd med tumgrepp. 
EN 343 Klass 3. Vattenpelare 10 000 mm, andasfunktion 5000g/m². 
Material:100% polyester vattentät med tejpade sömmar 
Storlek: XS-XXXL 
Art nr: 5420-05 svart

ORD CA PRIS 1.299:-  NU 739:-

VINTERJACKA 3 I 1
Vindtät och vattentät jacka med  
tejpade sömmar och god andnings- 
förmåga. Ytterjackan har 2 framfickor 
med dragkedja. 2 innerfickor med  
dragkedja. Reglerbart ärmslut med 
kardborre och reglerbar nederkant med 
dragsko. Löstagbar huva. Fodret kan 
bäras separat som en jacka. Fodret har  
2 framfickor samt 2 innerfickor med 
dragkedja. Ytterjackan kan bäras som 
skaljacka utan foder. Ytterjackan är klassad 
enligt EN 343 klass 3. Vattenpelare 10 
000 mm, andasfunktion 5000g/m².
Material Ytterjacka: 100% polyester  
vattentät med tejpade sömmar.  
Material Foder: Quilt med dunkänsla.  
Storlek: XS-XXXL 
Art nr: 5520-05 svart

ORD CA PRIS 1.499:-  

NU 799:-

PARKAS
Vindtät och vattentät parkas med tejpade sömmar och god andningsförmåga. 
Fodrad med quilt. Två framfickor med lock samt två framfickor med dragkedja.  
Två bröstfickor, en med lock och en med dragkedja och telefonficka. Uttagbar 
id-korts ficka. Kart ficka. Två innerfickor med dragkedja. Löstagbar fodrad huva. 
Ärmficka med dragkedja. Reglerbart ärmslut. Dragsko i midja. Reglerbar  
i nederkant. Mudd med tumgrepp. 
EN 343 Klass 3. Vattenpelare 10 000 mm, andasfunktion 5000g/m². 
Material:100% polyester vattentät med tejpade sömmar 
Storlek: XS-XXXL 
Art nr: 6020-05 svart

ORD CA PRIS 1.499:-  NU 799:-

Löstagbart foder som  
kan bäras separat

VINTERBYXA
Quiltfodrad vinterbyxa som är vind och vattentät med 
tejpade sömmar. Byxan har löstagbara hängslen och kan 
därför användas både som midjebyxa och hängslebyxa. Två 
framfickor med vattentäta dragkedjor. En ficka på låret med 
dragkedja. Förböjda knän för bättre rörelsefrihet. Dragkedja  
i benslut. Reglerbart benslut. 
EN 343 klass 3. Vattenpelare 10 000 mm, andasfunktion 
5000g/m².  
Material: 100% polyester vattentät med tejpade sömmar. 
Storlek: XS-3XL 
Art nr: 3720-05

ORD CA PRIS 1.099:-  NU 519:-

Löstagbara hängslen



JACKA 167 
Jacka 3 i 1. Vind och vattentät med tejpade sömmar. Innerjackan är avtagbar i 
microfleece. Går bra att använda var och en för sig eller tillsammans. Avtagbar 
huva. Reflexdetaljer för bättre synbarhet. Reglerbart ärmslut. Två bröstfickor med 
dragkedja, två sid fickor med lock och dragkedja på jackans nedre del. Innerficka. 
Dragsko i midja och nederkant. Vattenpelare 10000 mm, andasfunktion 5000g/m2

Material: 100% nylon 
Vikt: 200g/m2 
Färg: -002 marin, -003 röd, -005 svart, 
Storlek: XS-3XL 
Art nr: 167020

ORD CA PRIS 899:-  NU 659:-

8

VINTERBYXA 
Quiltfodrad byxa med två framfickor. Två bakfickor med lock och tryckknappar. 
Tumstocksficka och benficka med telefonficka. Invändiga knäfickor. Resår och 
hällor i midjan. Dragkedja i ben. Byxbenens nederkant är reglerbar.
Material 50% bumull 50% polyester, smuts- och vattenavvisande.  
Storlek: XXS-XXXL  
Art nr: 4026 -02 marin, -05 svart

ORD CA PRIS 709:-  NU 459:-

UNDERSTÄLL DAM 232
Tröja och byxa. Tröja med rundhals. Mudd i ärm och benslut.
Material: 100% polyester
Storlek: XS-3XL 
Art nr: 232095-005 svart

ORD CA PRIS 299:-  NU 159:-

JACKA 
Pilotjacka fodrad med pilé i kroppen och quiltfodrade ärmar.  
Två bröstfickor med blixtlås och två framfickor. Två innerfickor en med  
telefonficka. Ärmficka med blixtlås och pennfack. Mudd i ärm och midja.
Material: 50% polyester 50% bomull. Smuts och vattenavvisande.  
Storlek: XS-XXXL 
Art nr: 5026-02 marin, -03 röd, -05 svart, -09 grå.  
Färg 02 och 05 finns även i storlek 4XL.

ORD CA PRIS 669:-    NU 369:-

VINTERJACKOR & UNDERKLÄDER



9

UNDERKLÄDER

TRÖJA RUND HALS
Material: 60% ull, 20% polyester, 20% nylon 
Storlek: XS-3XL 
Art nr: 9637-02 

ORD CA PRIS 509:-  NU 299:-

TRÖJA ZIP
Material: 60% ull, 20% polyester, 20% nylon 
Storlek: XXS-3XL 
Art nr: 9737-02

ORD CA PRIS 529:-  NU 329:-

BYXA
Material: 60% ull, 20% polyester, 20% nylon 
Storlek: XXS-3XL 
Art nr: 7637-02

ORD CA PRIS 509:-  NU 299:-

Grounded
Underställ i finaste merinoull 
- håller värmen och transporterar bort fukt

UNDERSTÄLL, LAGER 2
Tröja och byxa. Tröjan med krage och dragkedja 
samt förlängd rygg. 
Storlek: XS-XXXL 
Art: 9236-05

ORD CA PRIS 359:-  NU 199:-

UNDERSTÄLL MICROFLEECE
Understället håller dig varm, Dry-plus systemet garanterar 
bästa möjliga bortforsling av fukt för att hålla dig varm. 
Utmärkt passform för högst möjliga komfort. Polo med 
dragkedja upp i kragen. Byxa med dragsko i midjan.
Material: 100% polyester. Storlek: XS-XXL 
Art nr: 9844-05

ORD CA PRIS 299:-  NU 179:-

UNDERSTÄLL, LAGER 1
Tröja och byxa. Tröjan med rund hals  
och förlängd rygg. 

Material: 100% polyester. Storlek: XS-XXXL
Art: 9935-05

ORD CA PRIS 299:-  NU 159:-



VARSELVÄST
Varselväst med dragkedja-EN ISO 20471 klass 3
Material: 100% polyester Storlek: One Size 
Art nr: 135022-010 gul, -020 orange

ORD CA PRIS 299:-  NU 99:-

VARSELVÄST
Varselväst med karborre. EN ISO 20471 klass 2
Material: 100% polyester  
Storlek: One Size 
Art nr: 134022-010 gul, -020 orange

ORD CA PRIS 169:-      NU 69:-
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VARSELKLÄDER

SWEATSHIRT VARSEL
Sweatshirt med mudd i nederkant och ärmslut. 
EN ISO 20471.
Material: 100% polyester. Storlek: XS-3XL 
Art nr: 4228-10 gul, -20 orange

ORD CA PRIS 399:-  NU 269:-

LÄTT SOFT SHELL VARSEL
Softshell med dragkedja och kedjeskydd. En bröstficka/telefonficka med 
dragkedja. Två framfickor med dragkedja. Elastiskt ärmslut med tumgrepp. 
Elastisk i nederkant. EN ISO 20471.
Material: 100% polyester. Storlek: XS-XXXL 
Art nr: 7721-10 gul, -20 orange

ORD CA PRIS 829:-              NU 429:-

HOOD VARSEL
Hoodtröja med mudd i nederkant och ärmslut.  
Hel dragkedja och två sidofickor. EN ISO 20471.
Material: 100 % polyester. Storlek: XS-3XL 
Art nr: 4429-10 gul, -20 orange

ORD CA PRIS 539:-  NU 359:-



VARSELJACKA 130
Skaljacka vind och vattentät .God andasfunktion och tejpade 
sömmar. Designad och utvecklad för att uppnå högsta komfort. 
Yttertyg med stretch. Dragkedja som går hela vägen upp i kragen.
Två bröst fickor med lock den högra försedd 
med ID-korts ficka.Två bröstfickor med 
vattentät dragkedja. Stor kartficka innanför slå. Två framfickor. 
Två innerfickor med dragkedja. Mudd i ärmslut med tumgrepp. 
Reglerbart ärmslut med kardborre. Dragsko i nederkant. Avtagbar 
reglerbar huva. EN 343 klass 3. 
EN ISO 20471.
Material: 100% polyester 
Storlek: XS-3XL 
Art nr: 130020 -012 gul/marin, -015 gul/svart, -022 orange/marin

ORD CA PRIS 1198:-  NU 769:-

STRETCH
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VIND, VATTEN & KYLA

VINTERBYXA 121
Quiltfodrad vinterbyxa med förböjda 
ben som är vind och vattentät med 
tejpade sömmar. Designad och 
utvecklad för att uppnå högsta 
komfort och funktion. Linning med 
förhöjd rygg och bälteshällor. Knapp 
i midjan samt dragkedja i gylf.  
Invändiga knäfickor för knäskydd. 
Byxan har löstagbara hängslen 
och kan därför användas både som 
midjebyxa och hängslebyxa. Två 
framfickor. Rejäl benficka med drag-
kedja, telefonficka, stor extraficka  
och mindre fack. Tumstocksficka 
med knivknapp. Två bakfickor med 
lock. Två hammarhank. Reglerbart 
benslut med kardborre, snölås och 
dragkedja. Vattenpelare 10 000mm, 
andasfunktion 5000g/m2 
EN ISO 20471 klass 2.   
Material. 100% polyester 
Storlek: S-XXXL 
Art nr: 121019-012 gul/marin

ORD CA PRIS 1299:-   NU 869:- ORD CA PRIS 1599:-   NU 1099:-

VINTERJACKA 120
Vind och vattentät jacka med tejpade sömmar. God andasfunktion. Fodrad 
med quilt. Fleece i krage. Dragkedja upp i krage. Reglerbar löstagbar huva.  
Två bröstfickor med lock och D-ring. Två bröstfickor med dragkedja, den ena 
försedd med telefonficka. Napoleon ficka med dragkedja under slå.  
Två framfickor med dold dragkedja som är fodrade med värmande fleece.   
Två innerfickor med dragkedja. Mudd med tumgrepp i ärmslut. Reglerbart 
ärmslut med kardborre. Dragsko i nederkant. Uttagbar ID-korts ficka som  
kan döljas i fickan. Vattenpelare 10 000mm, andasfunktion 5000g/m2. 
EN ISO 20471 klass 3. Material. 100% polyester 
Storlek: S-XXXL 
Art nr: 120019

SKALJACKA VARSEL
Skaljacka vind och vattentät med tejpade sömmar. God andningsförmåga. 
Två bröstfickor och två framfickor med dragkedja. Utdragbar ID-korts 
ficka. Två innerfickor en med telefonficka. Löstagbar huva med reglerbar 
snodd. Reglerbart ärmslut.
EN ISO 20471. EN 343 3/3. Material: 100% polyester 
Storlek: XS-4XL 
Art nr: 5217-12 gul, -22 orange

ORD CA PRIS 1099:-   NU 599:-
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VINTERJACKA 
Vintervarseljacka dubbelfodrad med pilé laminerat med fleece 
i kroppen och quiltfodrade ärmar. Reglerbar fodrad huva som 
är löstagbar. Två bröstfickor och två framfickor med dold drag-
kedja. Telefonficka i ena bröstfickan. Utdragbar ID-korts ficka. 
Dragsko i nederkant. Två innerfickor, en med telefonficka.  
Mudd i ärmslut. Förlängd rygg. CORDURA®-förstärkt på 
utsatta ställen. EN ISO 20471 klass 3. 
Material: 80% polyester 20% bomull, smuts och  
vattenavvisande. Storlek: XS-XXXL 
Art nr: 5816-12 gul/marin, -22 orange/marin

ORD CA PRIS 1.099:-  NU 699:-

PARKAS
Parkas dubbelfodrad med pilé laminerat med fleece  
i kroppen och quiltfodrade ärmar. Reglerbar fodrad huva 
som är löstagbar. Två bröstfickor med dold dragkedja.  
Två framfickor med dold dragkedja samt två framfickor  
med lock och sidofickor. Telefonficka i ena bröstfickan.  
Utdragbar ID-korts ficka. Två innerfickor, en med telefon-
ficka. Dragsko i midjan. Mudd i ärmslut. CORDURA® förstärkt 
på utsatta ställen. EN ISO 20471 klass 3. 
Material: 80% polyester 20% bomull, smuts  
och vatten avvisande. Storlek: S-XXXL 
Art nr: 6216-12 gul/marin, -22 orange/marin

ORD CA PRIS 1.209:-  NU 789:-

VINTERJACKA
Vintervarseljacka fodrad med quilt. Två bröstfickor med  
blixtlås samt två framfickor. En innerficka och en telefonficka. 
Mudd i ärmslut samt midja. EN ISO 20471 klass 3. 
Material: 80% polyester 20% bomull, smuts och  
vattenavvisande. 
Storlek: -10 gul XS-5XL, -20 orange XS-XXXL  
Art nr: 5016-10 gul, -20 orange

ORD CA PRIS 709:-   NU 399:-

VARSELKLÄDER

VARSELJACKA 131
Designad och utvecklad för att uppnå högsta komfort och  
funktion. Fodrad med quilt. Fleece i krage. Dragkedja upp i krage. 
Reglerbar löstagbar huva. Två bröstfickor med dragkedjor. Ena 
bröstfickan utrustad med telefonficka och uttagbar ID-korts 
ficka. Kartficka med dragkedja under slå. Två framfickor med 
dragkedjor som är fodrade med värmande fleece. Två innerfickor 
med dragkedja. Mudd i ärmslut. Reglerbart ärmslut med kardborre. 
Dragsko i nederkant. EN ISO 20471 klass 3. 
Material. 100% polyester 
Storlek: XS-XXXL 
Art nr: 131017 -012 gul/marin, -015 gul/svart, -022 orange/marin

ORD CA PRIS 999:-  NU 629:-

SKOTERMÖSSA - VARSEL
Pilékantad skotermössa i varsel. J 
usterbart hakband med knäppe och  
uppvikbara öronlappar. Quiltfodrad. 
Material: 100% polyester, foder quilt/pilé. 
Storlek: 58-62 
Art nr: M302-12 gul, -22 orange

ORD CA PRIS 219:-   NU 149:-

SKOTERMÖSSA
Pälskantad skotermössa med  
quilt foder. Justerbart hakband med 
knäppe och uppvikbara öronlapparna. 
Material: 100 % nylon, päls 100 % 
akry. Storlek: 58-62 
Art nr: M202-05 svart

ORD CA PRIS 219:-   NU 149:-

STICKAD MÖSSA
Ribbstickad mössa i 100 % akryl.  
One size. 
Material: 100 % akryl.  
Storlek: One size 
Art nr: M105-02 marin, -05 svart

ORD CA PRIS 69:-       NU 39:-

STICKAD MÖSSA
Ribbstickad mössa i 100 % akryl.  
Fleecefodrad. One size
Material: 100 % akryl.  
Storlek: One size 
Art nr: M100-10 gul, -20 orange

ORD CA PRIS 89:-          NU 59:-



VINTERBYXA 165
Quiltfodrad vinterbyxa med förböjda ben som är vind och vattentät med tejpade  
sömmar. Tyget är även smuts och oljeavisande.  Linning med bälteshällor.  
Knapp i midjan samt dragkedja i gylf. Invändiga knäfickor för knäskydd.  Två framfickor. 
Två bakfickor med lock. Hammarhank. Rejäl benficka med dragkedja, telefonficka, stor 
extraficka och mindre fack. Tumstocksficka med knivknapp. Reglerbart benslut med 
kardborre, snölås och dragkedja. Vattenpelare 10 000mm, andasfunktion 5000g/m². 
EN ISO 20471 klass 2, EN 342 och EN 343
Material: 100% polyester 
Storlek: XS-3XL 
Art nr: 165021-012 gul/marinblå

ORD CA PRIS 995:-     NU 629:-

EN 342
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VARSELKLÄDER

VINTERBYXA VARSEL
Quiltfodrad byxa med två framfickor. Två bakfickor med lock och tryckknappar. 
Tumstocksficka med knivknapp. Benficka med telefonficka. Invändiga knäfickor. 
Resor och hällor i midjan. Dragkedja i ben. Reglerbar knäppning vid fot.  
EN ISO 20471 klass 2. 
Material: 20% bomull 80% polyester, smuts och vattenavvisande.  
Storlek: S-XXXL 
Art nr: 4026-12 gul/marin, - 
22 orange/marin

ORD CA PRIS 809:-        NU 535:-

VINTERJACKA
Vind och vattentät jacka med tejpade sömmar. God andasfunktion. Fodrad 
med quilt. Fleece i krage. Dragkedja upp i krage. Reglerbar huva som döljs i 
krage. Två bröstfickor med lock. Två bröstfickor med dold dragkedja. Napole-
onficka med dragkedja under knappslå . Två framfickor med dold dragkedja. 
Två innerfickor en med telefonficka. Mudd i ärmslut. Reglerbart ärmslut med 
kardborre. Dragsko i nederkant. Uttagbar ID-korts ficka som kan döljas i 
fickan. EN ISO 20471 klass 3, EN 343 3/3. 
Material: 100% polyester.  
Storlek: -12 gul XS-4XL, -22 orange XS-XXXL 
Art nr: 5317-12 gul/marin, -22 orange/marin

ORD CA PRIS 1.099:-  NU 699:-

PARKAS
Vind och vattentät parkas med tejpade sömmar. God andasfunktion. Fodrad med 
quilt. Fleece i krage. Dragkedja upp i krage. Reglerbar huva som döljs i krage.  
Två bröstfickor med lock. Två bröstfickor med dold dragkedja. Napoleonficka  
med dragkedja under knappslå . Två framfickor med lock. Två innerfickor en med  
telefonficka. Mudd i ärmslut. Reglerbart ärmslut med kardborre. Dragsko i midja 
och nederkant. Uttagbar ID-korts ficka som kan döljas i fickan. EN ISO 20471 klass 
3, EN 343 3/3. 
Material: 100% polyester.  
Storlek: XS-3XL 
Art nr: 6317-12 gul/marin, -22 orange/marin

ORD CA PRIS 1.209:-  NU 799:-

ID-korts fickan kan 
döljas i fickan

ID-korts fickan kan 
döljas i fickan



MIDJEBYXA KLASS 1
Hantverksbyxa med förböjda ben och knäfickor av COR-
DURA®. Knäskydden stoppas i inifrån och kan placeras i två 
nivåer. Två framfickor med bälg förstärkta med Codura®.  
Två bakfickor med lock och dold knäppning. Löst hängande 
spikfickor förstärkta med CORDURA®. Båda är försedda 
med tre mindre extrafickor. Höger hängficka har en dold 
id-kortsficka som går att fälla ner. Hammarhank. Framflyt-
tad tumstocksficka som är släppt nertill för bättre komfort. 
Tumstocksfickan är utrustad med två knivhållare, hälla och 
pennfack. Benficka med dold dragkedja, pennfack och  
telefonficka. D-ring. EN ISO 20471
Material: 65% polyester 35% bomull 300g/m²  
Storlek: C46-C62, C146-C156, D92-D120 
Art nr: 2171-21 marin/gul, -51 svart/gul

ORD CA PRIS 599:- NU 389:-

REM 
Svart rem i one size.
Storlek: One size 
Material: 100% polyamid 
Art nr: SR70-05 NU 49:-

KNÄSKYDD 16 MM
Följsamt knäskydd av 
100% polyeten.
Tjocklek: 16 mm 
Art nr: KP-16

NU 49:-

STRETCH BÄLTE 8000
Stretchbälte med metallfritt gummibelagt spänne 
för att undvika repor. Justerbar längd.
Material: 90% polyester 10% elastan 
Storlek: One size 
Art nr: ST8000-005- svart

ORD CA PRIS 99:-  NU 59:-
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VARSELKLÄDER & TILLBEHÖR

MIDJEBYXA KLASS 1
Varselbyxa med två insydda framfickor. Två 
förstärkta bakfickor med lock och dolda tryck-
knappar. Två benfickor med dold dragkedja.  
Den högra är utrustad med stor extraficka,  
telefonficka och pennfack. 
Material: 65% polyester 35% bomull 260g/m². 
Storlek: C46-C62, C146-C156, D96-D120 
Art nr: 2070-21 marin/gul, 2070-51 svart/gul

ORD CA PRIS 549:- NU 319:-

MIDJEBYXA KLASS 1
Hantverksbyxa med förböjda ben och knäfickor av COR-
DURA®. Knäskydden kan placeras i två nivåer. Två framfickor 
och två bakfickor med bälg förstärkta med CORDURA®. Löst 
hängande spikfickor förstärkta med CORDURA®. Vänster 
hängficka med extra ficka. Höger hängficka med 3 mindre 
extrafickor och dold id-kortsficka som går att fälla ner. 
Reglerbar hammarhank. Framflyttad tumstocksficka som är 
släppt nertill för bättre komfort. Tumstocksfickan är utrustad 
med två knivhållare, hälla och pennfack. Benficka med dold 
dragkedja, pennfack och telefonficka. D-ring. EN ISO 20471.
Material: 100 % bomull, 380g/m².  
Storlek: C44-C62, C146-C156, D92-D120 
Art nr: 2515-21 marin/gul , -51 svart/gul

ORD CA PRIS 699:- NU 479:-

MIDJEBYXA  
Hantverksbyxa med förböjda ben och knäfickor av CORDURA®. 
Knäskydden kan placeras i två nivåer. Två framfickor och två 
bakfickor med bälg förstärkta med CORDURA®. Löst hängande 
spikfickor förstärkta med CORDURA®. Vänster hängficka med 
extra ficka. Höger hängficka med tre mindre extrafickor och 
dold id-kortsficka som går att fälla ner. Reglerbar hammar-
hank. Framflyttad tumstocksficka som är släppt nertill för bätt-
re komfort. Tumstocksfickan är utrustad med två knivhållare, 
hälla och pennfack. Benficka med dold dragkedja, pennfack 
och telefonficka. D-ring. EN ISO 20471.
Material: 60% polyester 40% bomull 300g/m².  
Storlek: C44-C62, C146-C156, D92-D120 
Art nr: 2516-12 gul/marin, -22 orange/marin

ORD CA PRIS 659:- NU 409:-
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REGNROCK 
Varselregnrock 100 cm i smidigt stretchmaterial. Blixtlås med slå och 
tryckknappar. Huva med snodd. Svetsade sömmar. Reglerbart ärmslut.  
EN ISO 20471. Klass 3. EN 343. 
Material: Polyuretanbelagd stretch.  
Storlek: XS-XXXL.  
Art: 9295-10 gul, -20 orange

ORD CA PRIS 529:-               NU 389:-

REGNBYXOR
Regnmidjebyxa varsel. Resår och reglerbar snodd i midjan. Reglerar 
knäppning vid fot. Svetsade sömmar. EN ISO 20471 Klass 2. EN 343.
Material: Polyuretanbelagd stretch.  
Storlek: XS-XXXL.  
Art: 2295-10 gul, -20 orange

ORD CA PRIS 459:- NU 279:-

REGNBYXA 
Regnmidjebyxa. Resår och reglerbar snodd i midjan. 
Reglerar knäppning vid fot. Svetsade sömmar. EN 343. 
Material: Polyuretanbelagd stretch. 
Storlek: XS-XXXL 
Art: 2295-02 marin

ORD CA PRIS 299:- NU 179:-

REGNROCK
Regnrock 100 cm i smidigt stretchmaterial. Blixtlås 
med slå och tryckknappar. Huva med snodd. Svetsade 
sömmar. Reglerbart ärmslut. EN 343.
Material: Polyuretan belagd Stretch. Storlek: XS-3XL. 
Art: 9295-02 marin

ORD CA PRIS 379:- NU 249:-NBS5 
Gummistövel med stålhätta och spikskydd. 
Sula av nitrilgummi. Uttagbar iläggssula 
som absorberar och transporterar bort fukt 
i stöveln.
Läst: Bred. Storlek: 36-48 
Art nr: NBS5

ORD CA PRIS 609:- NU 389:-

REGNJACKA
Regnjacka varsel, blixtlås med slå och tryckknappar. 
Dold id-korts ficka. Avtagbar huva med knytband. 
Två framfickor med lock. Innerficka med tryckknapp. 
Telefonficka. Ventilation fram och bak. Dragsko i 
nederkant och reglerbart ärmslut. EN ISO 20471 klass 3 
och EN 343. 
Material: Polyuretanbelagd stretc
Storlek: XS-XXXL
Art nr: 9394-10 gul, -20 orange

ORD CA PRIS 599:- NU 399:-

REGNKLÄDER
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SKYDDSSKOR

S3 CI

ROTOR BOA
Vinterfodrad känga av läder i högsta kvalitet med BOA® snörning. Fordrad med 
äkta ull för att behålla värmen i kängan. Tåhätta av komposit och spikskydd av 
kevlar, vilket är superlätt och helt flexibelt. Utrustad med stabiliserande gelänk som 
skyddar foten mot snedvridning. Sula av 2-komponents PU med Förstärkt tåparti 
för lång livslängd.
Läst: Bred Storlek: 38-47 
Art nr: 81375-00L

ORD CA PRIS 1.955:-  NU 1.299:-

ROLING BOA 
Känga av läder i högsta kvalitet med BOA® snörning. Insida beklädd med andas-
material. Tåhätta av komposit och spikskydd av kevlar, vilket är superlätt och helt 
flexibelt. Utrustad med stabiliserande gelänk som skyddar foten mot snedvridning. 
Sula av 2-komponents PU med Förstärkt tåparti för lång livslängd.
Läst: Bred Storlek: 40-47 
Art nr: 81374-00L

ORD CA PRIS 1.899:- NU 1.199:-

S3

ELDORADO ARCTIC
Vattentät vinterfodrad känga av läder i högsta kvalitet med snörning. Fordrad 
med äkta ull för att behålla värmen i kängan. Tåhätta av komposit och spikskydd 
av kevlar, vilket är superlätt och helt flexibelt. Utrustad med stabiliserande gelänk 
som skyddar foten mot snedvridning. Unik sula från VIBRAM® med ett avancerat 
system för att ge maximalt grepp på is och snö. Förstärkt tåparti för lång livslängd.
Läst: Bred Storlek: 40-47 
Art nr: 89117-15L

ORD CA PRIS 1.999:- NU 1.399:-

S3CIWR

TERRANOVA ARCTIC
Vattentät vinterfodrad känga av läder i högsta kvalitet med både snörning och drag-
kedja. Fordrad med PRIMALOFT® för bästa värmeisolering. Tåhätta av komposit och 
spikskydd av kevlar, vilket är superlätt och helt flexibelt. Utrustad med stabiliserande 
gelänk som skyddar foten mot snedvridning. Unik sula från VIBRAM® med ett avan-
cerat system för att ge maximalt grepp på is och snö.Förstärkt tåparti för lång livslängd.
Läst: Bred Storlek: 40-47 
Art nr: 89128-23L

ORD CA PRIS 2.059:-  NU 1.499:-

S3CIWR



EXPLORER 
Skyddssko av högkvalitativt läder och insida av det högteknologiska materialet OutDry. 
OutDry är ett unikt material som gör skon vattentät och håller en jämn temperatur i 
skon hela dagen. OutDry absorberar fukten i skon och håller foten torr. Skon är utrustad 
med komposithätta och textilspikskydd, vilket är superlätt och mycket flexibelt. Den har 
en Vibramsula av gummi som gör skon mycket komfortabel och ger ett utmärkt grepp. 
Tester har visat att Vibram sulan behåller sina egenskaper också vid låga temperaturer.
Läst: Bred. Storlek: 39-47 
Art nr: 80118-05

ORD CA PRIS 1.459:- NU 999:-
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VINTERFODRADE SKYDDSSKOR

S3 CI

METALLFRITT 
SPIKSKYDD 

BARENTS 
Barents är en vinterfodrad läderkänga. Den är utrustad med komposithätta och APT 
plate spikskydd vilket är superlätt och helt metallfritt. Greppsäker slitsula.        
Läst: Extra bred. Storlek: 36-47 
Art nr: NA005-000

ORD CA PRIS 999:- NU 699:-

S3 CI

TERRANOVA 
Dubbelfordad Vinterkänga av högkvalitativt läder med både snörning och drag-
kedja. Den håller värmen ner till 20 minusgrader. Den är utrustad med komposittå-
hätta och textilspikskydd, vilket är superlätt och mycket flexibelt. Varken tåhättan 
eller spikskyddet kyler vid låga temperaturer. Den har en Vibramsula av gummi 
som gör skon mycket komfortabel och ger ett utmärkt grepp. Tester har visat att 
Vibramsulan behåller sina egenskaper också vid låga temperaturer. 
Läst: Bred. Storlek: 38-48 
Art nr: 80128-01

ORD CA PRIS 1.899:- NU 1.199:-

PAMIR HIGH
Vattentät vinterkänga av oljad nubuck med både snörning och dragkedja. Pälsfodrad 
och med COA.TEX® membran. Tåhätta av komposit samt textilspikskydd FAP. Formen 
på den anatomiska illäggssulan gör att den ger ett optimalt stöd för foten och hål-
ler den i rätt position. Sulan är också stötdämpande. Volume PLUS- extra vid läst. 
Slitstark sula av gummi med grovt mönster. Utformad för optimal stötdämpning och 
grepp även i leriga och våta förhållanden. Inslaget av EVER.FLEX i hälen är anpassad 
för att ge användaren bästa kontakt med marken i förhållande till dess vikt och 
steglängd. Sulan är värmebeständig upp till 300°C. Gummiförstärkt tåparti.
Storlek: 39-48 
Skyddsklass: S3 WR CI HRO SRC 
Art nr: 630530

ORD CA PRIS 2.159:-  NU 1749:-
S3

ELDORADO
Känga av högkvalitativt läder och insida av det högteknologiska materialet 
OutDry. OutDry är ett unikt material som gör skon vattentät och håller en jämn 
temperatur i skon hela dagen. OutDry absorberar fukten i skon och håller foten 
torr. Kängan är utrustad med komposithätta och textilspikskydd, vilket är super-
lätt och mycket flexibelt. Den har en Vibramsula av gummi som gör skon mycket 
komfortabel och ger ett utmärkt grepp. Tester har visat att Vibram sulan behåller 
sina egenskaper också vid låga temperaturer.
Läst: Bred. Storlek: 39-47 
Art nr: 80117-08

ORD CA PRIS 1.729:- NU 1.049:-
S3WR S3WR



S3

Revolutionen inom skyddsskor! Skyddsskor som gör din arbetsdag  
bättre. De ultralätta dual.IMPULSE-modellerna med intelligent  
IMPULSE.FOAM®-sulteknik erbjuder en oöverträffad bärkomfort.  
Maximal dämpning, aktiv energiåtervinning, utmärkt stabilitet,  
utmärkt grepp och överlägsen design. STÄRKER DIG I ARBETET.  
Med innovations kraft i en ny generation skyddsskor.

MAXIMUM ENERGY IN  
FOR MAXIMUM ENERGY OUT!

ENERGY
Ultralätt skyddssko i överlägsen design med den absolut senaste tekniken. Den 
unika IMPULSE.FOAM® sulan garanterar maximal komfort. Ovandel av slitstark 
textil med FITFRAME® Teknologi som ger en behaglig temperatur i skon. Insida 
beklädd av andasmaterial. Iläggsula comfit®AIR hjälper foten att behålla sin 
naturliga position i skon och stimulerar muskulaturen när man går. Tåhätta av 
glasfiber. Spikskydd av textil. Slitsula av värmebeständig gummi
Läst: bred 
Storlek:39-47 
Art nr: 646620

ORD CA PRIS 1.379:- NU 799:-

LIFT RED
Ultralätt skyddssko i överlägsen design med den absolut senaste tekniken. Den unika 
IMPULSE.FOAM® sulan garanterar maximal komfort. Ovandel av andastextil som ger 
en behaglig temperatur i skon. Insida beklädd av andasmaterial. Iläggsula comfit®AIR 
hjälper foten att behålla sin naturliga position i skon och stimulerar muskulaturen när 
man går. Tåhätta av glasfiber. Spikskydd av textil. Slitsula av värmebeständig gummi
Läst: bred 
Storlek: 39-47 
Art nr: 646600

ORD CA PRIS 1.298:- NU 799:-

S1P

S1P

ULFTRATRAIL BLACK
Lätt skyddssko i överlägsen design med den absolut senaste tekniken. Den unika 
IMPULSE.FOAM® sulan garanterar maximal komfort. Ovandel av läder med inslag 
av slitstark textil. Insida beklädd av andasmaterial. Iläggsula comfit®AIR hjälper 
foten att behålla sin naturliga position i skon och stimulerar muskulaturen när man 
går. Tåhätta av glasfiber. Spikskydd av textil. Slitsula av värmebeständig gummi.
Läst: Bred 
Färg: Svart/röd 
Storlek: 36-47 
Art nr: 646200

ORD CA PRIS 1.359:- NU 849:-
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REEBOK 1036
Snygg lätt skyddssko från Reebok med teknik från traditionella sportskor.  
Ovandel av läder. Fukttransporterande insida. Tähätta av aluminium och 
ultralätt spikskydd av textil. Halksäker sula - EXTRALIGHT®- av EVA för 
bästa stötdämpning och komfort. Sulan är oljebeständing. Iläggssula av 
memory foam som formar sig efter foten och ger en utmärkt komfort 
under hela arbetsdagen.
Läst: Normal 
Storlek: 36-47 
Färg: Svart 
Art nr: IB1036

ORD CA PRIS 1599:- NU 1299:-

 

REEBOK 1034
Snygg lätt skyddsskor från Reebok med teknik från traditionella 
sportskor. Ovandel av läder. Fukttransporterande insida. Tähätta av alu-
minium och ultralätt spikskydd av textil. Halksäker sula - EXTRALIGHT®- 
av EVA för bästa stötdämpning och komfort. Sulan är oljebeständing. 
Iläggssula av memory foam som formar sig efter foten och ger en 
utmärkt komfort under hela arbetsdagen.
Läst: Normal 
Storlek: 39-47 
Färg: Marinblå 
Art nr: IB1034

ORD CA PRIS 1549:- NU 1299:-

REEBOK 1035
Snygg lätt skyddskänga från Reebok med teknik från traditionella 
sportskor. Ovandel av läder. Fukttransporterande insida.Tähätta  
av aluminium och ultralätt spikskydd av textil. Halksäker sula -  
EXTRALIGHT®- av EVA för bästa stötdämpning och komfort.  
Sulan är oljebeständing. Iläggssula av memory foam som formar sig 
efter foten och ger en utmärkt komfort under hela arbetsdagen.
Läst: Normal 
Storlek: 39-47 
Färg: Marinblå 
Art nr: IB1035

ORD CA PRIS 1559:- NU 1399:-

S3

S3

S3

S3
Revolutionen inom skyddsskor! Skyddsskor som gör din arbetsdag  
bättre. De ultralätta dual.IMPULSE-modellerna med intelligent  
IMPULSE.FOAM®-sulteknik erbjuder en oöverträffad bärkomfort.  
Maximal dämpning, aktiv energiåtervinning, utmärkt stabilitet,  
utmärkt grepp och överlägsen design. STÄRKER DIG I ARBETET.  
Med innovations kraft i en ny generation skyddsskor.

MAXIMUM ENERGY IN  
FOR MAXIMUM ENERGY OUT!

ULFTRATRAIL OLIVE
Lätt skyddskänga i överlägsen design med den absolut senaste tekniken. 
Den unika IMPULSE.FOAM® sulan garanterar maximal komfort. Ovandel 
av läder med inslag av slitstark textil. Insida beklädd av andasmaterial. 
Iläggsula comfit®AIR hjälper foten att behålla sin naturliga position  
i skon och stimulerar muskulaturen när man går. Tåhätta av glasfiber. 
Spikskydd av textil. Slitsula av värmebeständig gummi.
Läst: Bred 
Färg: Svart/olive 
Storlek: 39-47 
Art nr: 636220

ORD CA PRIS 1479:- NU 899:-
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VELOCITY BLUE 2.0 LOW
Sportig skyddssko i tidsenlig design med innovativa 
egenskaper och komfort. Ovandel av slitstark microfiber 
med inslag av TPU. Fukttransporterande insida. Tåhätta 
av glasfiber samt textilsspikskydd FAP. Anatomisk 
iläggsula som hjälper till att hålla foten sval och torr. 
Iläggssulan är framtagen för exklusiva sportskor och  
är tillverkad i foam som återgår till dess ursprung.  
Skon är utrustad med stabiliserande gelänk för att ge 
bättre stöd och stabilitet samt att undvika snedvridning 
av foten. IMPULSE.FOAM® i mellansulan absorberar 
kraften i steget och frigör samtidigt upp till 55% av 
energin tillbaka till bäraren. Värmebeständig slitsula  
av gummi 300. ESD
Storlek: 39-47 
Skyddsklass: S1P ESD HRO SRC 
Art nr: 643850

ORD CA PRIS 1499:-   NU 1179:-

DE NYA GENERATIONEN AV SKYDDSSKOR FRÅN PUMA LIGGER ÄN EN GÅNG I FRAMKANT MED 
TIDSENLIG DESIGN OCH ÄR ETT KRAFTPAKET MED INNOVATIVA EGENSKAPER OCH KOMFORT.
IMPULSE.FOAM® i mellansulan absorberar kraften i steget och frigör samtidigt upp till 55% av  
energin tillbaka till bäraren. Detta gör skon idealisk för långa arbetsdagar.

Slitstarkt värmebeständig  slitsula av gummi (300°, HRO, SRC) ger säkerhet vid varje steg.  
Tack vare Evercusion®BA iläggssula, stöds foten i sin naturliga rörelse. Iläggssulan transporterar  
bort fukt och säkerställer ett behagligt klimat i skon. Den anatomiska formen med längsgående  
gelänk skyddar leder och ledband från skada.

NÄSTA GENERATIONS STÖTDÄMPNING

VELOCITY BLACK 2.0 LOW
Sportig skyddssko i tidsenlig design med innovativa  
egenskaper och komfort. Ovandel av läder med inslag 
av TPU. Fukttransporterande insida. Tåhätta av glasfiber 
samt textilsspikskydd FAP. Anatomisk iläggsula som 
hjälper till att hålla foten sval och torr. Iläggssulan är 
framtagen för exklusiva sportskor och är tillverkad i foam 
som återgår till dess ursprung. Skon är utrustad med 
stabiliserande gelänk för att ge bättre stöd och stabilitet 
samt att undvika snedvridning av foten. IMPULSE.FOAM® 
i mellansulan absorberar kraften i steget och frigör 
samtidigt upp till 55% av energin tillbaka till bäraren. 
Värmebeständig slitsula av gummi 300. ESD
Storlek: 39-47 
Skyddsklass: S3 ESD HRO SRC 
Art nr: 643840

ORD CA PRIS 1499:-   NU 1199:-

S1P

VELOCITY YELLOW 2.0 MID
Sportig känga i tidsenlig design med innovativa egen-
skaper och komfort. Ovandel av läder med inslag av TPU. 
Fukttransporterande insida. Tåhätta av glasfiber samt 
textilsspikskydd FAP. Anatomisk iläggsula som hjälper till 
att hålla foten sval och torr. Iläggssulan är framtagen för 
exklusiva sportskor och är tillverkad i foam som återgår 
till dess ursprung. Skon är utrustad med stabiliserande 
gelänk för att ge bättre stöd och stabilitet samt att undvika 
snedvridning av foten.  
IMPULSE.FOAM® i mellansulan absorberar kraften i steget 
och frigör samtidigt upp till 55% av energin tillbaka till 
bäraren. Värmebeständig slitsula av gummi 300. ESD
Storlek: 40-47 
Skyddsklass: S3 ESD HRO SRC 
Art nr: 633880

ORD CA PRIS 1549:-  NU 1299:-

S3 S3
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NÄSTA GENERATIONS STÖTDÄMPNING

KAPTIVE™ Line
I-DAPATIV system - Ny revolutionerande teknik patenterat av BASE PROTECTION. 
Det är ett smart system som varierar beroende av aktivitet.
KOMFORT-  Energi absorberas och återvinns vilket motverkar trötthet.
DYNAMISK-  Sulan anpassar sig efter underlaget.
OFF ROAD-    Stabilitetskontroll vilket motverkar risken för skador och håller   

foten i rätt position. Motverkar även påfrestning på leder.

 

K-RUSH
Dynamisk sportig skyddssko från BASE. Ovandel av luftig 
textil utan sömmar med förstärkt tåparti. Snörning 
med BOA system. Insida av hi-tech material för bästa 
andningsförmåga och komfort. Tåhätta av aluminium 
och textilspiksydd. Anatomisk iläggssula Dry’n Air med 
den patenterade teknologin som garanterar luftcirkula-
tion genom kanaler och hål. Nyutvecklad patenterad 
sula med smart och adaptivt system för en dynamisk 
komfort. Sulan anpassar sig efter underlaget och 
återvinner energi vid fotens rörelse. Den stabiliserar och 
hjälper foten till rätt position för att minska risken för 
skador. Sulans material består av PU/värmebeständigt 
gummi med i-daptive™ technology. 
Skyddsklass: S1P HRO SRC 
Läst: Bred 
Storlek: 39-47 
Art nr: B1005C

ORD CA PRIS 1499:-  NU 999:-

K-BALANCE
Dynamisk sportig skyddssko från BASE. Ovandel av 
luftig textil utan sömmar med förstärkt tåparti. Insida av 
hi-tech material för bästa andningsförmåga och komfort. 
Tåhätta av aluminium och textilspiksydd. Anatomisk 
iläggssula Dry’n Air med den patenterade teknologin 
som garanterar luftcirkulation genom kanaler och hål. 
Nyutvecklad patenterad sula med smart och adaptivt 
system för en dynamisk komfort. Sulan anpassar sig 
efter underlaget och återvinner energi vid fotens rörelse. 
Den stabiliserar och hjälper foten till rätt position för att 
minska risken för skador. Sulans material består av  
PU/värmebeständigt gummi med i-daptive™ technology. 
Skyddsklass: S1P HRO SRC 
Läst: Bred 
Storlek: 39-47 
Art nr: B1006A

ORD CA PRIS 1399:-  NU 899:-

S1P

S1P
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LAND 
Sportig skyddssko av finaste narvläder med tåhätta och spikskydd av komposit. 
Insida beklädd med andasmaterial. Sulan är av 2-komponents PU. Oljebeständig, 
antistatisk och stötdämpande.
Läst: Bred. Storlek:38-47 
Art nr: 81153-18

ORD CA PRIS 1.029:- NU 659:-

FOTOFINISH
Suverän sportsko med perfekt passform och unika tekniska lösningar för optimal 
komfort. Ovandel av nubuck med förstärkt tåparti. Insida beklädd med andastextil 
som transporterar bort fukt. Utrustad med aluminiumhätta och textilspikskydd 
APT, vilket är superlätt och mycket flexibelt. Anatomisk iläggssula garanterar bästa 
stötdämpning och transporterar bort fukten i skon. Greppsäker avancerad slitsula 
av TPU för att ge en maximal komfort och stabilisera foten för att förhindra 
vridning.
Läst: Bred. Storlek: 39-47 
Art nr: 19030-000

ORD PRIS 1.209:- NU 699:-

S3

MONTAUK
Sportig känga av finaste narvläder med tåhätta och spikskydd av komposit. 
Insida beklädd med andasmaterial. Sulan är av 2-komponents PU. Oljebeständig, 
antistatisk och stötdämpande.

Läst: Bred Storlek:38-47 
Art nr: 81154-00

ORD CA PRIS 1.099:- NU 699:-

S3

CARAVAGGIO 
Slitstark mycket lätt skyddssko av narvläder med gummiförstärkt tåparti. Insida 
beklädd med ett slitstarkt mycket komfortabelt material som transporterar bort  
fukt från foten. Komposithätta och textilspikskydd APT, vilket är superlätt och mycket 
flexibelt. Iläggssula AIR av materialet EVA som garanterar en god stabilitet och  
komfort för foten. Slitsula av PU/TPU. Mjuk PU för bästa stötdämpning och TPU  
för bra grepp och hög slitstyrka.
Läst: Extra bred. Storlek: 39-47 
Art nr: 20140-000

ORD PRIS 1.159:- NU 629:-

S3

S3



STACK
Modern sportsko med bra passform av textil med mycket god andasfunk-
tion, vilket ger en behaglig temperatur i skon. Snörning med det geniala 
snörsystemet BOA. Insida beklädd med andasmaterialet SANY-DRY, vilket 
andas och transporterar bort fukt. Aluminiumhätta och textilspikskydd 
APT, vilket är superlätt och helt flexibelt. Detta gör skon mycket lätt och 
komfortabel. Iläggsula MEMORY PLUS formar sig efter foten och garanterar 
god komfort och hög andasfunktion. Sula av PU/TPU. Mjuk PU för bästa 
stötdämpning och TPU för bra grepp och hög slitstyrka.
Läst: bred 
Storlek: 35-48 
Art nr: 79420-000

ORD CA PRIS 1589:-  NU 889:-

S1P
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S3

CUBAN BOA
Sportig lätt skyddssko i innovativ design. Snörning med det geniala snör-
systemet BOA®. Ovandel av microfiber med bra andasförmåga. Insida beklädd 
med andasmaterial som transporterar bort fukt. Tåhätta av aluminium och 
textilspikskydd. Halksäker slitsula av PU.
Läst: Bred Storlek: 35-47 
Art nr: 91373-00L

ORD CA PRIS 1.459:-:   NU 959:-

SKYDDSSKOR MED BOA

ARKO
Sportig skyddssko av finaste narvläder med tåhätta och spikskydd av komposit.  
Snörning med det geniala snörsystemet BOA. Insida beklädd med andasmaterial.  
Sula från Vibram som gör skon mycket komfortabel och ger ett utmärkt grepp.
Läst: Bred. Storlek: 38-48 
Art nr: 80184-00

ORD CA PRIS 1899:- NU 999:-

S3
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S3

YARD
Modern sportsko med bra passform av textil med mycket god andasfunktion, 
vilket ger en behaglig temperatur i skon. Snörning med det geniala snör-
systemet BOA. Insida beklädd med andasmaterialet SANY-DRY, vilket andas 
och transporterar bort fukt.Aluminiumhätta och textilspikskydd APT, vilket 
är superlätt och helt flexibelt. Detta gör skon mycket lätt och komfortabel. 
Iläggsula MEMORY PLUS formar sig efter foten och garanterar god komfort 
och hög andasfunktion. Sula av PU/TPU. Mjuk PU för bästa stötdämpning 
och TPU för bra grepp och hög slitstyrka.
Läst: bred 
Storlek: 35-48 
Art nr: 79490-000

ORD CA PRIS 1599:- NU 899:-
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G-808
Getnarvshandske halvfodrad av mycket 
hög kvalitet. Smidig och slitstark med 
förstärkt pekfinger.
Storlek: Dam/8, Herr/10,5. Förp. 12/120 
Art nr: G-808

ORD CA PRIS 55:-  NU 39:-

G-119WL
Getnarvshandske av mycket hög kvalité. 
Slitstark vinterfodrad handske med mycket 
god passform.
Storlek: 9,10,11. Förp: 6/60 
Art nr: G-119WL

ORD CA PRIS 79:-  NU 59:-

G-118EB
Monteringshandske av get. Hög kvalitet. 
Smidig och slitstark med god passform.
Storlek: 6, 7, 8, 9, 10, 11. Förp: 12/120 
Art nr: G-118EB

ORD CA PRIS 35:- NU 25:-

G-808TL
Getnarvshandske av mycket hög kvalitet. 
Smidig och slitstark med förstärkt pekfinger. 
Med Thinsulatefoder.
Storlek: Herr/10,5, Dam/8. Förp: 6/60  
Art nr: G-808TL

ORD CA PRIS 79:- NU 59:-

Marknadsföres i Sverige avMoms tillkommer på alla priser

PN874
Sömlös stickad handske av nylon/lycra. Doppad i 
innerhanden. Doppningen är en vattenbaserad mix 
av PU/nitril. Handsken har perfekt fingertoppskänsla 
och bra grepp. Handsken är silikonfri och fri från 
lösningsmedel. 

Storlek: 6,7,8,9,10,11. Förpackad: 12/120
Art nr: PN874

ORD CA PRIS 26:- NU 1790

AM120WL
Vinterfodrad monteringshandske med bra finger-
känsla och perfekt passform. Innerhand av  
syntetläder. Ovanhand av polyester. 

Storlek:7,8,9,10,11. Förpackad: 12/120
Art nr: AM120

ORD CA PRIS 59:- NU 38:-

DS135WR
Vinterfodrad vattentät monteringshandske av 
mönstrat PU material som är starkt och smidigt. 
Mönstret är utfomat för att ge ett utmärkt grepp. 
God andningsförmåga.  Ovanhand av smidig spandex. 
Förstärkning med vibrationsdämpande material i  
innerhanden. Krage med reflex.
Storlek: 8,9,10,11. Förpackad: 1/12/120
Art nr: DS135WR

ORD CA PRIS 159:- NU 118:-

LIMA 
Ny lätt skyddssko från TopSwede med komposithätta och ”kevlar” spikskydd, till ett oslagbart 
pris! En lädersko men insida av andasmaterial, samt är utrustad med komposithätta och 
flexplate spikskydd vilket är superlätt och helt metallfritt. Greppsäker slitsula.
Läst: Bred. Storlek: 36-47.  
Art nr: SF750-002

ORD CA PRIS 898:- NU 459:-

NEW TAMIGI
Skyddssko av läder med stålhätta och spikskydd. Insida beklädd med andasmate-
rialet TEXELLE som absorberar och transporterar bort fukt. Mjuk och anatomiskt 
utformad iläggssula som garanterar bra stabilitet och mycket god stötdämpning. 
Slitstark sula av 2-komponents PU. 
Läst: Bred Storlek: 36-47 
Art nr: NT110-000

ORD CA PRIS 599:- NU 269:-
S1P

S3


