
W51

W01

02/01

02/01

94/01

94/01

60 0

60 0

NEW

NEW

K O L L E K C I Ó

Sávolykötés, 

100 % pamut, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

láthatósági szalag a hát
részen és az ujjakon
az ujjak mandzsettái elasztikus
anyagból készültek
többfunkciós zsebek
alsó szegély elasztikus
zsinórral összehúzható
akasztófüllel ellátva
hátrész kettős szabással
a könnyebb mozgásért

láthatósági szalag az első és hátsó részen
többfunkciós zsebek
oldalsó szegély a deréknál elasztikus
szalaggal összehúzható
dupla réteg a térdnél és az ülepnél
a tartósság érdekében
kalapács tartó hurok

többfunkciós

 zsebek

többfunkciós

zsebek

láthatósági

szalag

láthatósági szalag

akasztófüllel

ellátva

összehúzható, 

elasztikus szalag

elasztikus

mandzsetta

dupla réteg

Sávolykötés, 

100 % pamut, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)
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W02

94/0102/01

60 0 NEW

Sávolykötés, 

100 % pamut, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

láthatósági szalag az elülső
részen a térd alatt
többfunkciós zsebek
a derék gombokkal állítható
dupla réteg a térdnél és az ülepnél
a tartósság érdekében
kalapács tartó hurok
kantáros nadrág, állítható 
műanyag csattal
elasztikus vállpánt

elasztikus vállpánt

dupla réteg

állítható,

műanyag csattal

retroláthatósági

szalag

gombbal

állítható derékrész

gombbal állítható derékrész többfunkciós zsebek
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W52

02/01 94/01

60 0 NEW

láthatósági szalag a mell
és a hát részen
többfunkciós zsebek
akasztófüllel ellátva
alsó szegély elasztikus
zsinórral összehúzható
hátrész kettős szabással
a könnyebb mozgásért

többfunkciós

 zsebek

láthatósági

 szalag

akasztófüllel

 ellátva

elasztikus,

alsó szegély

retroláthatósági szalag

akasztófüllel ellátva

elasztikus, alsó szegély

többfunkciós zsebek

Sávolykötés, 

100 % pamut, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)
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W53

W03

02/01

02/01

94/01

94/01

40 0

40 0

R

NEW

NEW

láthatósági szalag az ujjak elüső
és hátsó részén
rugalmas mandzsetta
többfunkciós zsebek
alsó szegély oldalán 3 patenttal
állítható a szélesség
akasztófüllel ellátva
CORDURA® kontrasztos színekben
az ujjakon zárható zseb

láthatósági szalag a nadrág alsó részén
többfunkciós zsebek
az oldalsó szegély a deréknál elasztikus
zsinóral összehúzható 
dupla réteg a térdnél a tartósság érdekében
kalapács tartó hurok
CORDURA® kontrasztos színekben

többfunkciós

 zsebek

többfunkciós

 zsebek

CORDURA®

 retroláthatósági

 szalag

akasztófüllel

ellátva

összehúzható,

elasztikus szalag

elasztikus

mandzsetta

CORDURA®

Vászonkötés, 65 % poliészter,

35 % pamut, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

Vászonkötés, 65 % poliészter, 

35 % pamut, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

K O L L E K C I Ó
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W54

02/01 94/01

40 0 NEW

NEW

láthatósági szalag a mell 
és a hát részen
többfunkciós zsebek
akasztófüllel ellátva
alsó szegély oldalán 3 patenttal
állítható a szélesség
CORDURA® kontrasztos színekben

többfunkciós

zsebek

retroláthatósági

szalag

CORDURA®

3 patenttal

állítható alsó

szegély

retroláthatósági szalag

CORDURA®

3 patenttal állítható alsó szegély

többfunkciós zsebek

Vászonkötés, 65 % poliészter, 

35 % pamut, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)
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W04

94/0102/01

40 0 NEW

láthatósági szalag a nadrág alsó részén
többfunkciós zsebek
a derékrész oldalt gombokkal állítható
kalapács tartó hurok
kantáros nadrág, állítható 
műanyag csattal
elasztikus vállpánt
CORDURA® kontrasztos színekben

elasztikus vállpánt

CORDURA®

máanyag csattal

állítható kantár

retroláthatósági

szalag

gombbal állítható

derékrész

gombbal állítható derékrész többfunkciós zsebek

Vászonkötés, 65 % poliészter, 

35 % pamut, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)
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