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Tisztelt Partnereink!

Minden vállalatnál elengedhetetlen a munkatársak biztonsága, védelme. A Vektor Munkavédelmi 
Kft-nél közel 30 éve azért dolgozunk, hogy ezt a célt minden eszközzel segítsük. Cégünk 
az egyéni munkavédelmi eszközök forgalmazásában kulcsfontosságú szerepet tölt be.  
A munkahelyi egészség és biztonság megvalósítása cégünk küldetése. A felelősség hatalmas, 
ezért mindent elkövetünk, hogy megfeleljünk a belénk vetett bizalomnak. 

Büszkén mutatjuk be új katalógusunkat, amely sokéves tapasztalatunk és kitartó munkánk 
eredménye. Cégünk szegedi varrodájában ügyfeleink tapasztalatai, szükségletei alapján saját 
fejlesztésű munka- és védőruháinkat a legszigorúbb minőségi előírásoknak megfelelően 
készítjük el. Gyártóként igen magas követelményeket támasztunk termékeinkkel szemben.  
A Vektor brand ügyfeleink számára olyan minőségi garanciát jelent, amelyben megbíznak. Minden 
termékünk rendelkezik megfelelőségi tanúsítvánnyal! Nagy hangsúlyt fektetünk a kiemelkedő 
minőség mellett a komfortra, az ergonómiára, a kivitelezésre. Termékeink megfelelnek a 
legmagasabb szintű elvárásoknak, innovációs kihívásoknak. Saját gyártású ruháink mellett 
egyéni védőeszközök széles választékát kínáljuk. 

Célul tűztük ki az ipari szegmensben való jelenlétünk növelését, és termékeink minőségének 
maximalizálását. Hisszük, hogy a piaci igények változására adott időszerű, rugalmas válaszainknak 
köszönhetően az elmúlt harminc évben megbízható, stabil partnerré váltunk.

A közös sikerekben bízva szeretettel köszöntjük meglévő és leendő partnereinket!

Takács Roland  
cégvezető
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CÉGTÖRTÉNET
A Vektor Munkavédelmi Kft. a ruházati termékek gyártása mellett az egyéni védőeszközök teljes skáláját forgalmazza. Kínálatunkban 
megtalálhatók a teljes testet – fejtől-lábig – védő termékek. A Vektor által forgalmazott felszerelések különböző munkakörülményekhez 
igazodva biztosítják a dolgozók megfelelő védelmét minden típusú kockázattal és veszéllyel szemben. 

Fontosnak tartjuk, hogy termékeink kiváló minőségűek legyenek, és magas védelmi képességgel rendelkezzenek, ennek érdekében a 
legjobb világcégek termékeit forgalmazzuk. 

Termékeinkről honlapunk (www. vektorkft.hu) és katalógusaink nyújtanak bővebb információt!

1992-től saját gyártási kapacitást, varrodát működtetünk Szegeden, ahol megfelelő kapacitással és korszerű műszaki feltételekkel 
gyártjuk munka-, védő- és formaruháinkat. A folyamatos műszaki és technológiai fejlesztések eredménye, hogy 1997-től a DuPontTM 
Nomex® Partner Program tagja lehetünk, mely kiemelt minőségi követelményeket állít a gyártási folyamatok elé, s azok rendszeres 
minőségi ellenőrzését jelenti. 

Partnereink magasabb fokú kiszolgálása érdekében 1996-tól bevezettük az MSZ EN ISO 9001-es, és a NATO AQAP minőségbiztosítási 
rendszert, mely lehetőséget biztosít munkaruhák, védőruhák és védőeszközök beszállítására a NATO hadseregek részére is.

Partnereinkkel együttműködve arra törekszünk, hogy ügyfeleinknél a biztonsági követelményeknek megfelelő védőeszköz használata 
valósuljon meg. Minden egyéni védőeszközünk megfelel az EU előírásoknak, minősített, CE jelöléssel ellátott termékek. 

Mérföldkövek:

• 1987 – VEKTOR Munkavédelmi Kft. alapítása

• 1992 – Varroda megnyitása Szegeden

• 1996 – ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer bevezetése

• 2001 – NATO AQAP minőségbiztosítási rendszer bevezetése

• 2008 – Csatlakozás a nemzetközi VOSTOK-SERVICE csoporthoz, mint a CERVA GROUP a.s. leányvállalata

• 2009 – Szegeden korszerű, technikailag fejlett, új varroda nyitása

• 2010 – A budapesti központi iroda új helyre költözése, ahol egy 1500 m2–es raktárral várjuk partnereinket

• 2017 – A VEKTOR Munkavédelmi Kft. 30 éves évfordulója
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RUHÁZATI PROGRAMUNK
A Vektor Munkavédelmi, Műszaki Fejlesztő és Gyártó Kft. célkitűzése, hogy a partnerek igényeinek megfelelő munkahelyi 
öltözékeket, esztétikus egyenruhákat és formaruhákat, biztonságos és korszerű munkaruhákat és védőruhákat gyártson és 
forgalmazzon. 

Az általunk felhasznált alapanyagok a tiszta pamuttól a kevertszálasig, mindig a vevői igényekhez igazodva kerülnek kiválasztásra, 
jó komfortérzetet biztosítanak, nagy szakítószilárdságúak, forma- szín- és mérettartóak.

A speciális védőruhák alapanyagának kiválasztásánál mindig a magas szintű védelmi tulajdonságokat helyezzük előtérbe, 
melyek között megtalálhatóak: por- és vegyszerálló, antisztatikus, jólláthatóságot biztosító, szélsőséges időjárási ártalom elleni, 
valamint hő- és lánghatás ellen védő alapanyagok. 

Fejlesztéseink során olyan anyagokat használunk fel, melyek a hagyományostól eltérő, speciális funkcióval rendelkeznek, és 
ezzel növelik a termék használati értékét (pl. víztaszító, légáteresztő, lángálló, stb.). Továbbá fontos szempontnak tartjuk, 
hogy a feldolgozott anyagok egészségügyi szempontból is megfeleljenek partnereink igényeinek, ennek tudatában az ÖkoTex® 
védjeggyel ellátott ruházati termékekre egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk. Az ÖkoTex® jelölés garanciát jelent arra, hogy 
az adott termék humán-ökológiai szempontok szerint optimális tulajdonságú, ezáltal jó közérzetet biztosít, és egészségre 
ártalmas kísérő anyagot nem tartalmaz. A megfelelő alap- és kellékanyagok kiválasztásán túl a speciális konfekcionálási 
előírásokat (szabványi előírás) is figyelembe vesszük a védőruházat fejlesztése és gyártása folyamán!

Vevőink igénye szerint ruháinkon elhelyezzük a kívánt hímzett vagy szitázott technológiával elkészített feliratot vagy emblémát.

Időjárással szembeni védelem

Az időjárással szembeni védőruhák védelmet biztosítanak eső, szél és hideg ellen. A hagyományos textíliából készült termékek 
csak korlátozott ideig nyújtanak védelmet, ezért a legkorszerűbb anyagok felhasználását, ahol esetlegesen több védelmi 
funkció is egyesítve van egy textílián belül, részesítjük előnyben ezen termékek gyártásánál. 

Jólláthatóságot biztosító termékek

A láthatóságot elősegítő termékek nappali és éjszakai viszonyok között is biztosítják viselőjük megfelelő láthatóságát. 
Általában ezek a védőruhák más funkcióval is rendelkeznek, az optimális felhasználásnak megfelelően (pl. jólláthatóság + eső 
elleni védelem, stb.)

Antisztatikus ruházatok

Az elektrosztatikus kisülések által okozott balesetek súlyossága csökkenthető a megfelelő védőruházattal és védőeszközökkel. 
Az antisztatikus ruházatok alapanyagai elektromosan vezető tulajdonságúak. 

Ennek érdekében az alapanyaghoz segédanyagot kevernek, ami lehet szén, ezüst, réz, rozsdamentes acél vagy fémsó. Az így 
kapott vezető anyagot magába foglaló kelme biztonságosan összegyűjti, majd levezeti a sztatikus töltést, így a védelem 
állandó és kimoshatatlan.

Az antisztatikus védőruházatokat olyan esetben ajánljuk, amikor a robbanás (gyulladás) ami bekövetkezhet, olyan kis kockázatot 
jelent a védőruha viselőjére, hogy nincs szükség hő és láng elleni védelemre. 

Felhasználási területek: gyógyszergyártás, vegyipar, kozmetikumok gyártása, bányászat, gabonatárolók, mezőgazdasági üzemek, 
elektromos alkatrészeket összeszerelő üzem, autóipar.

Folyékony vegyszerek elleni védelem

Védelmet biztosít olyan munkaterületen, ahol a dolgozók veszélyes savak, lúgok vagy egyéb vegyszerek hatásának vannak 
kitéve.

Hő- és lánghatás elleni védelem

A hő- és lánghatás elleni védőruhák biztosítják a láng, másrészt a különböző hőforrások (sugárzó, konvektív) elleni védelmet. Hő, 
illetve tűz hatása elleni védelemre alkalmasak az anyagában lángálló és lángmentes alapanyagok is. A védőruha lehet akár több 
különböző lángállósági szabvány szerint megfelelő (és nem mindegy mikor melyiket választják), továbbá ezen szabványoknak 
különféle szinten lehet megfelelni. A vizsgálato(ka)t ruhához felhasznált minden kelmén és kellékeken el kell végezni. 
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Lángmentes ruházatok

A lángmentesített alapanyagokból készülő védőruházatok általában 100% pamut vagy kevertszálas alapanyagokból készülnek, s az 
alapanyag utólagos kikészítésével kapják meg a védelmi tulajdonságaikat. A lángmentesített alapanyagokból készült védőruhák olyan 
területeken alkalmazhatóak, ahol a korlátozott éghetőség elegendő védelmet jelent. Ezek a ruhák nem nyújtanak védelmet intenzív, 
hosszan tartó lánghatás ellen. 

Felhasználási területek: nehézipari munkák, hegesztési munkák, öntödei munkák, fém és egyéb olvadékokkal végzett munkák.

Lángálló ruházatok

Lángálló szálak olyan anyagok, amelyek szerkezetébe lánggal szembeni ellenállás van beépítve. A szálanyag tényleges szerkezete 
önmagában nem gyúlékony. Az eredendően lángálló szálakból készült textíliából a védelem soha nem kopik ki vagy lesz kimosható. Az 
önmagában lángálló szálakból készült szövetekre, így az ebből készült ruházatokra jellemző, hogy nem olvad meg, nem csöpög, hanem 
elszenesedik és önkioltó. Lángálló, hatásos hőszigetelő és tüzet blokkoló anyagok, amelyek megtartják formájukat, tapintási és textil 
tulajdonságaikat nyílt tűznek kitéve is, továbbá jól ellenálnak vegyi anyagoknak és oldószereknek is.

Ívkicsapás elleni védelem

A lángálló alapanyagokból készült ruházatok speciális változata ívhatás ellen is védelmet biztosít. Az ív- és lángálló védőöltözetek 
elsődleges rendeltetése, hogy a feszültség alatt álló villamos berendezésekben vagy azok közelében munkát végző személyeket – 
rendellenesség következtében keletkező villamos ív által keltett – hirtelen lefolyású és magas hőmérsékletű hőhatás ellen megvédje. 
Megfelelő védelmet nyújtanak továbbá közvetlen hőhatás és lánghatás ellen kazánüzemi dolgozók részére, valamint azokon a területeken, 
ahol kontakt meleg és sugárzó hő együttes hatása érvényesül. 

Az ívkicsapás elleni védőruházataink lángmentes kikészítésű 100% pamutszövetből, lángálló Nomex® Comfort illetve egyéb lángálló 
szálból készült alapanyagokból készülnek. 

Hegesztési munkák elleni védelem

A védőruha védelmet biztosít hegesztési és hasonló munkát végzők számára.

Az ilyen típusú védőruha célja, hogy megvédje a viselőjét kis fröccsenő fémolvadék ellen, valamint rövid ideig tartó érintkezést lánggal 
és hővel szemben.

Aluminium kifröccsenés elleni védelem

A speciális összetételű alapanyagok és ruházatok fejlesztésének célja, hogy olyan területeken is védelmet biztosítson, ahol egyedi 
követelményeknek kell, hogy megfeleljen a védőeszköz. Ilyen előírásoknak felel meg az alumínium olvadékok fröccsenése ellen védelmet 
biztosító Vinylal/Polynosic összetételű Vinex alapanyagból készülő kétrészes védőruházat.

WWW.VEKTORKFT.HU
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Nomex ruházatok® / Nomex® minőségi program

A hő- és lánghatás elleni legmagasabb fokú védelmet az anyagában lángálló textíliák biztosítják, mivel védelmi képességük 
azonos a termék teljes élettartama alatt.

A Nomex® a hővédelem területén a legszélesebb körben alkalmazott alapanyag. 

A ruhadarabok kialakítása ugyanolyan fontos, mint a megfelelő anyag kiválasztása, 

így a Du Pont® bevezetett egy széleskörű minőségbiztosítási programot. 

A DUPONT NOMEX® PARTNER program tagjai (fonó, szövő és konfekcionáló cégek) biztosítják a garantált minőséget.

A VEKTOR Munkavédelmi Kft. Magyarországon egyedüli tagja a DUPONT 
Nomex® PARTNER programnak, lángálló védőruházatok fejlesztésére és 
gyártására vonatkoztatva!

A DUPONT Nomex® PARTNER program (DNP) egyfajta garancia, amely biztosítja 
partnereink számára a ruhadarabok minőségét, a szálanyag gyártástól a 
késztermékig. A program szerint tanúsított ruhadarabok a DuPONT Nomex® 
PARTNER minőségi címkét viselik. Ezek a címkék lehetnek általános címkék, 
melyek arról tanúskodnak, hogy DNP alapanyag felhasználásával készültek. Ezen 
kívül, ha a termék részt vett Thermo Man (hő és láng elleni) vagy Arc Man 
(ívvédelmi) teszten, azt is fel lehet tüntetni. 

NOMEX®

A Nomex® szálból készített alapanyagokat széles körben használják hő és vegyi anyagok ellen védő ruházatokhoz, például 
tűzoltó bevetési ruhákhoz, autóversenyzők részére, repülős és a veszélyes ipari környezetben dolgozók számára készült 
ruházatokhoz. 

A Nomex® anyagból készült ruhák tűz, robbanás, elektromos kisülés esetén menekülési időt biztosítanak, csökkentik az 
esetleges égési sérülés mértékét, növelik a túlélés esélyét, továbbá kényelmesek, és több viselési cikluson keresztül is jó külső 
megjelenésűek maradnak. 

A Nomex alapanyagok stabil hő-, láng-, és vegyszerállóak. Az anyagot a nagymértékű lánggal szembeni ellenállás, hőhatással 
szembeni ellenálló képessége mellett kiváló szakítóereje, kopás- és dörzsölésállósága is jellemzi, így a több éves kihordási idő 
garantált, ezáltal nagyon gazdaságos termék alakítható ki.

Az alapanyag nem ég, nem olvad, önmagát eloltja, 380°C-nál kezd el szenesedni, hő és láng hatására nem generál mérgező 
gázokat/füstöt, P-104 szállal keverve tartós antisztatikus hatás érhető el. Nomex szál kémiai anyagát tekintve aromás poliamid, 
más néven aramid szál. A védelmet az alkotó szálas molekuláris szerkezet nyújtja, nem a külső kezelés, kikészítés, ezért a 
védelmi szint állandó és garantált! 

Thermo-Man® teszt

A DuPONT Nomex® PARTNER program keretén belül minden egyes lángálló ruházaton 
elvégezzük az égetési tesztelést, mely megmutatja, hogy milyen védelmi képességű  
a kifejlesztett termék.

A vizsgálathoz használt 122 db hőérzékelővel ellátott életnagyságú bábu az emberi bőr 
hőmérsékletét utánozza. A lánghatást 12 propángáz égő biztosítja, a behatás ideje:  
0,5-25,0 s. (hőáram: 2,0 cal/cm2/s =84 kw/m2)

Az égetés után információt kapunk a másod- és harmadfokú égések %-os arányáról,  
a teljes égési sérülés nagyságáról, az égések pontos elhelyezkedéséről és az utóégési időről. 

Minden olyan lángálló ruházat, mely megfelel a vonatkozó szabványi előírásoknak,  
és a Thermo-Man® tesztnek, illetve DNP gyártó által, DNP alapanyagból készül, megkapja  
a Thermo-Man® címkét is, ezzel jelezve a garantált minőséget. 

2017

The DuPont Oval, DuPont™ and Nomex® are registered trademarks or trademarks of DuPont or its affiliates.

IS A MEMBER OF THE

THIS IS TO CERTIFY THAT

DuPont™ Nomex® Partner Program

VEKTOR MUNKAVÉDELMI KFT.

Amr El-Moniem
Marketing Manager EMEA
DuPont Protection Solutions

Andrea Borgis
Channel Marketing Manager
DuPont Protection Solutions
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TERMÉK 
NEVE 
 
OLDAL

KAIRO

14

DAKAR

15

LEO

16

ANKARA

17

HELSINKI

18

OSLO

19

TOKIO

20

KORNÉL

21

BOGOTA

22

MAXIM

23

ADAM

24

MARTIN

25

KEVIN

26

MANILA

27

MARVIN

28

MARCO

29

SZABVÁNYOK

Antisztatikus védőruha 
(Elektrosztatikus 
feltöltődést elvezető 
ruházat)

EN 1149-5

Hegesztéshez és rokon 
eljárásokhoz használható 
védőruha

EN ISO 11611

Hő- és lánghatás ellen 
védő ruházat

EN 531 
EN ISO 
11612

Hő és láng elleni 
védelem - Korlátozott 
lángterjedésű anyagból 
készült ruházat

EN 533 
EN ISO 
14116 ANYAG- 

KOMBINÁCIÓK

Eső elleni védőruházat EN 343

Ívvédő ruházat (Védelem 
ívkicsapás és villamos ív 
hőhatásai ellen)

EN 61482

Jólláthatósági ruházat 
szakmai használatra

EN ISO 
20471

Folyékony vegyszerek 
ellen védő ruházat

EN ISO 
13034

TÉL

SPECIÁLIS  
VÉDŐRUHÁZAT  
SZABVÁNYOK

WWW.VEKTORKFT.HU

8



TERMÉK 
NEVE 
 
OLDAL

KAIRO

14

DAKAR

15

LEO

16

ANKARA

17

HELSINKI

18

OSLO

19

TOKIO

20

KORNÉL

21

BOGOTA

22

MAXIM

23

ADAM

24

MARTIN

25

KEVIN

26

MANILA

27

MARVIN

28

MARCO

29

SZABVÁNYOK

Antisztatikus védőruha 
(Elektrosztatikus 
feltöltődést elvezető 
ruházat)

EN 1149-5

Hegesztéshez és rokon 
eljárásokhoz használható 
védőruha

EN ISO 11611

Hő- és lánghatás ellen 
védő ruházat

EN 531 
EN ISO 
11612

Hő és láng elleni 
védelem - Korlátozott 
lángterjedésű anyagból 
készült ruházat

EN 533 
EN ISO 
14116 ANYAG- 

KOMBINÁCIÓK

Eső elleni védőruházat EN 343

Ívvédő ruházat (Védelem 
ívkicsapás és villamos ív 
hőhatásai ellen)

EN 61482

Jólláthatósági ruházat 
szakmai használatra

EN ISO 
20471

Folyékony vegyszerek 
ellen védő ruházat

EN ISO 
13034

9



TERMÉK 
NEVE 
 
OLDAL

TEKA

30

TEKA TÉLI

31

ALBERT

32

ALBERT BÉLELT

33

ADR BÉLELT

34

ADR

34

PATRIK

35

ROLAND

36

SIMON

37

CÉZÁR

38

CECIL

38

EMIL

39

SALAMON

40

LEOPOLD

40

STEFÁN

41

SAM

42

SZABVÁNYOK

Antisztatikus védőruha 
(Elektrosztatikus 
feltöltődést elvezető 
ruházat)

EN 1149-5

Hegesztéshez és rokon 
eljárásokhoz használható 
védőruha

EN ISO 11611

Hő- és lánghatás ellen 
védő ruházat

EN 531 
EN ISO 
11612

Hő és láng elleni 
védelem - Korlátozott 
lángterjedésű anyagból 
készült ruházat

EN 533 
EN ISO 
14116 ANYAG- 

KOMBINÁCIÓK

Eső elleni védőruházat EN 343

Ívvédő ruházat (Védelem 
ívkicsapás és villamos ív 
hőhatásai ellen)

EN 61482

Jólláthatósági ruházat 
szakmai használatra

EN ISO 
20471

Folyékony vegyszerek 
ellen védő ruházat

EN ISO 
13034

SPECIÁLIS  
VÉDŐRUHÁZAT  
SZABVÁNYOK

TÉL

WWW.VEKTORKFT.HU
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TERMÉK 
NEVE 
 
OLDAL

TEKA

30

TEKA TÉLI

31

ALBERT

32

ALBERT BÉLELT

33

ADR BÉLELT

34

ADR

34

PATRIK

35

ROLAND

36

SIMON

37

CÉZÁR

38

CECIL

38

EMIL

39

SALAMON

40

LEOPOLD

40

STEFÁN

41

SAM

42

SZABVÁNYOK

Antisztatikus védőruha 
(Elektrosztatikus 
feltöltődést elvezető 
ruházat)

EN 1149-5

Hegesztéshez és rokon 
eljárásokhoz használható 
védőruha

EN ISO 11611

Hő- és lánghatás ellen 
védő ruházat

EN 531 
EN ISO 
11612

Hő és láng elleni 
védelem - Korlátozott 
lángterjedésű anyagból 
készült ruházat

EN 533 
EN ISO 
14116 ANYAG- 

KOMBINÁCIÓK

Eső elleni védőruházat EN 343

Ívvédő ruházat (Védelem 
ívkicsapás és villamos ív 
hőhatásai ellen)

EN 61482

Jólláthatósági ruházat 
szakmai használatra

EN ISO 
20471

Folyékony vegyszerek 
ellen védő ruházat

EN ISO 
13034

TÉL

11



FELHASZNÁLÁSI JAVASLATOK

Eső elleni védőruha
Külső, szabad területeken végzett munkák, építőipar, útépítés, tartálytakarítás, kültéri, esőben történő 
munkavégzés, élelmiszeripari vizes munkálatok.

Jólláthatóságot biztosító 
védőruha

Építőipar, útépítés, logisztika, szállítmányozás, a közlekedésben részt vevő dolgozók, ADR szállítmányozás, 
lőszergyártás, gázipari tevékenység, üzemanyagkút kezelés.

Antisztatikus
védőruha

Robbanásveszélyes helyen, gyúlékony anyag közelében: gyógyszergyártás, vegyipar, kozmetikumok 
gyártása, bányászat, gabonatárolók, mezőgazdasági üzemek, elektromos alkatrészeket összeszerelő  
üzem, autóipar.

Folyékony vegyszerek
ellen védő ruha

Festékgyártás, folyékony vegyszerek kezelése, vegyszeres felületkezelés, ipari takarítás, kórházak, fürdők, 
élelmiszeripar, fénycsőgyártás.

Lángálló és antisztatikus
védőruha  

Robbanásveszélyes helyen, gyúlékony anyag közelében, hő- és láng hatásának kitett dolgozók vagy ennek 
veszélye: olajfinomító, gáz szolgáltatóipar, gyúlékony folyadékokkal és gázokkal való munkavégzés közbeni 
tűz- és robbanásveszély megelőzésére, gyógyszergyártás, vegyipar, kozmetikumok gyártása, bányászat.

Hő- és lánghatás
elleni védőruha

Robbanásveszélyes helyen, gyúlékony anyag közelében, hő- és lánghatás veszélyének kitett dolgozók 
részére: olajfinomító, gáz szolgáltatóipar, gyúlékony folyadékokkal és gázokkal való munkavégzés közbeni 
tűz- és robbanásveszély megelőzésére, gyógyszergyártás, vegyipar, kozmetikumok gyártása, bányászat, 
létesítményi és önkéntes tűzoltók, gázipari tevékenység, villanyszerelési munkálatok, kapcsolótérben 
végzett munkálatok, olvadt fémekkel kapcsolatos munkavégzés, kohászati munkák.

Hegesztő védőruha

Használhatják hegesztési és hasonló munkát végzők, továbbá hő hatásának kitett dolgozók, alkalmas 
gázhegesztéshez, TIG hegesztéshez, MÍG hegesztéshez, mikroplazma hegesztéshez, keményforrasztáshoz, 
ponthegesztéshez, valamint rutil bevonatú hegesztőpálcával történő MMA hegesztéshez, acélszerkezet 
gyártása, karosszéria hegesztés, vasúti kocsiszekrény javítás.

Ívvédő ruha
Elektromos szolgáltatóipar, a kis- és nagyfeszültségű távvezetékeken dolgozóknak, villanyszerelési munkák, 
erőművek, FAM munkavégzés, energia termelés és szolgáltatás.

WWW.VEKTORKFT.HU

12



SPECIÁLIS  

VÉDŐRUHÁZAT

13



KAIRO 
VÉDŐRUHA
62208 DZSEKI
62209 MELLESNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: 220 gr/m2, 93% META-ARAMID,  
5% PARA-ARAMID, 2% ANTISZTATIKUS SZÁL

MÉRET: 44–66

SZÍNVÁLASZTÉK:    

Az antisztatikus védőruha villamos ív-, hő- és 
lánghatás ellen véd. Megfelelő védelmet biztosít a 
kisfeszültségű hálózaton (max. 400V, 50 Hz váltakozó 
feszültség) előforduló egyfázisú zárlati áram (7kA) 
által létrejövő villamos ív hatása ellen. Alapanyaga 
korlátozott lángterjedésű antisztatikus szövet, ezért 
robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében  
is használható. Használhatják hő hatásának kitett 
dolgozók. A védőruha közvetlen lánghatás ellen min. 
4 sec-ig, 20 kW/m2 intenzitású sugárzó hőhatás ellen 
min. 7 sec-ig biztosít védelmet. Anyagában rendelkezik 
lángálló tulajdonságokkal, így azokat a mosási ciklus sem 
befolyásolja. 

Dzseki
• eleje gombbal, állógallér és alja pánt tépőzárral záródó
• jobb mellrészen zsebfedős foltzseb, bal mellrészen 
foltzseb 

• hátán bőséghajtás
• törzsrészen és az ujjakon 1-1 ezüst és citromsárga  
fényvisszaverő csík 

• eleje és az ujja felső része kétrétegű alapanyagból készül
• ujja alján tépőzárral záródó kézelő
• alja derékpánt mindkét oldalon gumírozott

Mellesnadrág
• mellrészen foltzseb
• derékvonal alatt foltzseb
• eleje, combrésztől derékrészig kétrétegű alapanyagból 
készül

• szárán 1-1 ezüst és citromsárga fényvisszaverő csík 

MSZ  
EN 1149-5

MSZ  
EN ISO 
11612

MSZ EN 
61482-1-2   

A1, B1, C1
7 kA  

2. osztály
APTV

>8 cal/cm2

WWW.VEKTORKFT.HU
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DAKAR 
VÉDŐRUHA
DZSEKI 
62463 ALAPMODELL
62464 EZÜST FÉNYVISSZAVERŐVEL
62395 3 SÁVOS FÉNYVISSZAVERŐVEL
MELLESNADRÁG
62465 ALAPMODELL
62466 EZÜST FÉNYVISSZAVERŐVEL 
62396 3 SÁVOS FÉNYVISSZAVERŐVEL

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: 220 gr/m2, 93% META-ARAMID,  
5% PARA-ARAMID, 2% ANTISZTATIKUS SZÁL

MÉRET: 44–66

SZÍNVÁLASZTÉK:     

Az antisztatikus védőruha hő- és lánghatás ellen véd. 
Alapanyaga korlátozott lángterjedésű antisztatikus szövet, 
ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag 
közelében is használható. Használhatják hő hatásának 
kitett dolgozók. A védőruha közvetlen lánghatás ellen 
min. 4 sec-ig, 20 kW/m2 intenzitású sugárzó hőhatás ellen 
min. 7 sec-ig biztosít védelmet. Anyagában rendelkezik 
lángálló tulajdonságokkal, így azokat a mosási ciklus sem 
befolyásolja.

Dzseki
• eleje rejtett gombbal záródik 
• mellrészen 1-1 zsebfedős zseb 
• ujja alja passzéban végződik

Rendelhető
• ezüst fényvisszaverő csíkkal (62464) 
• 3 sávos fényvisszaverő csíkkal (62395)

Mellesnadrág 
• eleje mellrészen foltzseb 
• derékbősége hátul, gumival szabályozható
• térdfolt 
• derékvonal alatt 1-1 zseb 
• 1-1 farzseb 
• jobb szár hátsó részén szerszámzseb

Rendelhető
• ezüst fényvisszaverő csíkkal (62466) 
• 3 sávos fényvisszeverő csíkkal (62396)

MSZ  
EN 

1149-5

MSZ  
EN ISO 
11612

A1, B1, 
C1, E1, F1
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LEO 
VÉDŐRUHA
61697 KÉTRÉSZES RUHÁZAT 
61698 DZSEKI
61699 MELLESNADRÁG
62267 ÁLLÓ GALLÉROS DZSEKI

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

INGGALÉROS VÁLTOZAT

ALAPANYAG: 260 gr/m2, 93 % META-ARAMID,  
5 % PARA-ARAMID, 2 % ANTISZTATIKUS SZÁL

MÉRET: 44–66

SZÍNVÁLASZTÉK:     

Az antisztatikus védőruha villamos ív-, hő- és 
lánghatás ellen véd. Megfelelő védelmet biztosít a 
kisfeszültségű hálózaton (max. 500V, 50 Hz váltakozó 
feszültség) előforduló egyfázisú zárlati áram (7kA) 
által létrejövő villamos ív hatása ellen. Alapanyaga 
korlátozott lángterjedésű antisztatikus szövet, ezért 
robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében  
is használható. Használhatják hő hatásának kitett 
dolgozók. A védőruha közvetlen lánghatás ellen  
min. 4 sec-ig, 20 kW/m2 intenzitású sugárzó hőhatás  
ellen min. 7 sec-ig biztosít védelmet. Anyagában rendelkezik 
lángálló tulajdonságokkal, így azokat a mosási ciklus  
sem befolyásolja.

Dzseki
• rejtett húzózárral záródó
• húzózáras alsózsebek 
• ujja alja tépőzárral záródik
• eleje és az ujja felső része két rétegű alapanyagból 
készül

• alja mindkét oldalrészen gumírozott

Rendelhető
• inggalléros (61698) változatban is

Mellesnadrág
• mellrészen ceruzazseb és tépőzárral záródó foltzseb
• háta derékbősége gumírozott
• nadrág eleje a comb felsőrészétől a lábszár közepéig  
két rétegű alapanyagból készül

MSZ  
EN 

1149-5

MSZ  
EN ISO 
11612

MSZ EN 
61482-1-2   

A1, B1, C1 7 kA
2. osztály

WWW.VEKTORKFT.HU
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ANKARA 
VÉDŐRUHA
62198 HUZATKÖPENY
62199 HUZATNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

BELSŐ ZSEB

ALAPANYAG: 260 gr/m2, 93 % META-ARAMID,  
5 % PARA-ARAMID, 2 % ANTISZTATIKUS SZÁL

MÉRET: S–5XL

SZÍNVÁLASZTÉK:    

Az antisztatikus védőruha villamos ív-, hő- és 
lánghatás ellen véd. Megfelelő védelmet biztosít 
a kisfeszültségű hálózaton (max. 400V, 50 Hz 
váltakozó feszültség) előforduló egyfázisú zárlati 
áram (7kA) által létrejövő villamos ív hatása 
ellen. Alapanyaga korlátozott lángterjedésű 
antisztatikus szövet, ezért robbanásveszélyes 
helyen és gyúlékony anyag közelében is 
használható. Használhatják hő hatásának kitett 
dolgozók. A védőruha közvetlen lánghatás ellen 
min. 4 sec-ig, 20 kW/m2 intenzitású sugárzó 
hőhatás ellen min. 7 sec-ig biztosít védelmet. 
Anyagában rendelkezik lángálló tulajdonságokkal, 
így azokat a mosási ciklus sem befolyásolja. 

Huzatköpeny
• méretkialakítása lehetővé teszi egy másik 
védőruha feletti használatot

• tépőzárral záródó, magasított állógalléros 
huzatköpeny

• eleje csípőrészén, mindkét oldalon  
1-1 zsebfedős foltzseb 

• ujja alján tépőzárral záródó kézelő
• eleje és az ujja kétrétegű alapanyagból készül

Huzatnadrág
• méretkialakítása lehetővé teszi egy másik 
védőruha feletti használatot

• alja bősége tépőzáras szabályzópánttal állítható 

MSZ  
EN 

1149-5

MSZ  
EN ISO 
11612

MSZ EN 
61482-1-2   

A1, B1, C1 7 kA, 
2. osztály
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HELSINKI
TÉLI VÉDŐRUHA
62139 KABÁT
62138 MELLESNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: 260 gr/m2, 93 % META-ARAMID,  
5 % PARA-ARAMID, 2 % ANTISZTATIKUS SZÁL

KÖZBÉLÉS: LÁNGMENTES TÖLTŐVLIES

BELSŐ BÉLÉS: LÁNGMENTES PAMUT

MÉRET: S–5XL

SZÍNVÁLASZTÉK:    

Az antisztatikus védőruha hő- és lánghatás, valamint 
csapadékmentes, hideg időjárás ellen nyújt védelmet. 
Külső alapanyaga antisztatikus, ezért robbanásveszélyes 
helyen és gyúlékony anyag közelében is használható. 
A védőruházat kabátja egy másik védőuha felett vagy 
másik védőnadrággal viselve, kiegészítő ruhadarabként 
is használható, ha az adott felhasználási területen 
fellépő kockázatok ellen megfelelő védelmi képességgel 
rendelkezik, valamint a kabát és nadrág közötti átfedés 
min. 20 cm. 

Kabát
• magas állógallérral
• raglán ujjú
• combközépig érő
• húzózárral záródó
• belső foltzseb
• ujja alja kötött passzéban végződik

Mellesnadrág
• mellrész elején takart húzózárral záródó foltzseb
• derékbősége hátul, rugalmas szalaggal szabályozott
• farrészen 1-1 zseb
• comb és térdrészen, kívülről erősítő folt
• kombinált fényvisszaverő csík térdvonal alatt

MSZ  
EN 

1149-5

MSZ  
EN ISO 
11612

A1, B1, C1

TÉL

WWW.VEKTORKFT.HU
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OSLO 
TÉLI VÉDŐRUHA
62195

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

DUPLÁN ERŐSÍTETT KÖNYÖKRÉSZ

ALAPANYAG: 260 gr/m2, 93 % META-ARAMID,  
5 % PARA-ARAMID, 2 % ANTISZTATIKUS SZÁL

KÖZBÉLÉS: LÁNGMENTES TÖLTŐVLIES

BELSŐ BÉLÉS: LÁNGMENTES PAMUT

MÉRET: S–5XL

SZÍNVÁLASZTÉK:    

A védődzseki hő és láng elleni védelemre, valamint antisztatikus 
védőruhaként robbanásveszélyes helyen történő használatra 
alkalmas egy olyan védőruhával vagy védőnadrággal együtt 
viselve, amely az adott felhasználási területen fellépő kockázatok 
ellen megfelelő védelmi képességgel rendelkezik. Továbbá 
csapadékmentes, hideg időjárás ellen nyújt védelmet. 

• fekvőgallérral 
• steppelt vállrész 
• könyökfolt 
• ujja alja bősége tépőzárral szabályozható 
• húzózárral és a takarópánton elhelyezett tépőzárakkal záródó 
• alja bősége oldalvonalnál gumival szabályozható

MSZ  
EN 

1149-5

MSZ  
EN ISO 
11612

A1, B1, C1

TÉL
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TOKIO VÉDŐRUHA
DZSEKI 
62469 ALAPMODELL
62468 EZÜST FÉNYVISSZAVERŐVEL
MELLESNADRÁG
62471 ALAPMODELL
62470 EZÜST FÉNYVISSZAVERŐVEL
DERÉKNADRÁG
62473 ALAPMODELL
62472 EZÜST FÉNYVISSZAVERŐVEL

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

FÉNYVISSZAVERŐ CSÍK HÁTRÉSZEN

ALAPANYAG: SPARK 270 gr/m2 (LENZING FR + POLIAMID + META-ARAMID  
+ PARA-ARAMID + ANTISZTATIKUS SZÁL)

MÉRET: 44–66       

SZÍNVÁLASZTÉK:  

Az antisztatikus védőruha villamos ív-, hő- és lánghatás ellen véd. Megfelelő 
védelmet biztosít a kisfeszültségű hálózaton (max. 500V, 50 Hz váltakozó 
feszültség) előforduló egyfázisú zárlati áram (7kA) által létrejövő villamos 
ív hatása ellen. Alapanyaga korlátozott lángterjedésű antisztatikus 
szövet, ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében 
is használható. Használhatják hő hatásának kitett dolgozók. A védőruha 
közvetlen lánghatás ellen min. 4 sec-ig, 20 kW/m2 intenzitású sugárzó 
hőhatás ellen min. 7 sec-ig biztosít védelmet. Anyagában rendelkezik lángálló 
tulajdonságokkal, így azokat a mosási ciklus sem befolyásolja.

Dzseki
• mellrészen 1-1 függőlegesen bevágott húzózáras zseb • alsó 
részen 1-1 bevágott zseb • hátán bőséghajtás • belső ceruzazseb bal 
mellrészen • 1-1 belső zseb mindkét oldalon • eleje és az ujja felső 
része kétrétegű anyagból 

Rendelhető
• ezüst fényvisszaverővel 62468)

Mellesnadrág 
• zsebfedős mellzseb • derékvonal alatt 1-1 zseb • combrészen 1-1 
szerszámzseb • nadrág eleje a comb részen két rétegű anyagból 

Rendelhető
• ezüst fényvisszaverővel (62470)

Deréknadrág
• derékvonal alatt 1-1 svédzseb • combrészen 1-1 szerszámzseb  
• nadrág eleje a comb részen két rétegű anyagból 

Rendelhető
• ezüst fényvisszaverővel (62472)

MSZ  
EN 

1149-5

MSZ  
EN ISO 
11612

MSZ EN 
61482-1-2   

A1, B1, 
C1, F1

7kA,
2. osztály
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KORNÉL 
VÉDŐRUHA
ALAPMODELL        
62116 DZSEKI       
62114 MELLESNADRÁG 
FÉNYVISSZAVERŐS
62117 DZSEKI
62115 MELLESNADRÁG
DERÉKNADRÁGOS RUHÁZAT 
62116 DZSEKI VAGY 62117 DZSEKI  
62118 DERÉKNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: VINEX® 1200 (285 gr/m2, 85% VINYL/ 
+15% POLYNOSIC RAYON)

MÉRET: 44–66

SZÍNVÁLASZTÉK:  

A védőruha alapanyaga korlátozott lángterjedésű szövet, 
melynél a szabványos vizsgálat során az utánlángolás 
és az utánizzás nem nagyobb 2s-nál, lyukképződés nincs, 
lángoló vagy olvadt hulladék nem keletkezik. Használhatják 
hő hatásának kitett dolgozók, valamint az alumínium 
feldolgozóipar dolgozói. A védőruha közvetlen lánghatás 
ellen 4 sec-ig, 20 kW/m2 intenzitású sugárzó hőhatás 
ellen 7 sec-ig, valamint megolvadt alumínium (min. 100 g)
fröccsenése ellen biztosít védelmet. 

Dzseki
• patenttal záródó
• belső foltzseb
• ujja alja bősége patenttal szabályozható

Rendelhető
• fényvisszaverő csíkkal (62117)

Mellesnadrág 
• csípővonalon, patenttal zárórdó svédzseb
• mellrészen zsebfedős foltzseb

Rendelhető
• fényvisszaverő csíkkal (62115)

Deréknadrág
• bősége hátul, gombolópánttal és 2-2 gombbal 
szabályozható

• jobb és bal eleje száron 1-1 svédzseb 
• farrész jobb és bal oldalán gombbal záródó, zsebfedős 
foltzsebek

MSZ  
EN ISO 
11612

A1+A2, B1, 
C1, D1
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BOGOTA 
VÉDŐRUHA
62429 DZSEKI 
62430 DERÉKNADRÁG
62431 MELLESNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

BELSŐ ZSEB

ALAPANYAG: FLAMESTAT 290 gr/m2   
(PES + PAMUT + ANTISZTATIKUS SZÁL)

MÉRET: 44–66

SZÍNVÁLASZTÉK:     

Alapanyaga korlátozott lángterjedésű antisztatikus szövet, 
ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag 
közelében is használható. Használhatják hő hatásának 
kitett dolgozók. Továbbá alapanyaga megfelel  
a jólláthatósági követelményeknek, ezért nappali és 
éjszakai munkavégzésnél használható. 

Dzseki 
• elején húzózárral záródó
• 1-1 zsebfedős mellzseb
• eleje alsó ujj- és vállrészen fényvisszaverő csíkok

Mellesnadrág
• zsebfedős mellzseb
• 1-1 zseb derékvonal alatt
• jobb száron combzseb, zsebfedővel
• zsebfedős farzsebek
• gumírozott derékrész
• fényvisszaverő csíkok térdvonal alatt

Deréknadrág
• 1-1 zseb derékvonal alatt
• jobb száron combzseb, zsebfedővel
• zsebfedős farzsebek
• gumírozott derékrész
• fényvisszaverő csíkok térdvonal alatt
• övbújtató

MSZ  
EN 

1149-5

MSZ  
EN ISO 
11612

MSZ 
EN ISO 
20471

A1, B1, C1

WWW.VEKTORKFT.HU
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MAXIM 
VÉDŐRUHA
61480 DZSEKI
61481 MELLESNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: MEGATEC 300 gr/m2  
(PAMUT + PES + ANTISZTATIKUS SZÁL)

MÉRET: 44–66

SZÍNVÁLASZTÉK:         

Az antisztatikus védőruha villamos ív-, hő- és lánghatás, 
valamint folyékony vegyszerek ellen véd. Megfelelő 
védelmet biztosít a kisfeszültségű hálózaton (max. 500V, 
50 Hz váltakozó feszültség) előforduló zárlati áram 
(4kA) által létrejövő villamos ív hatása ellen. Alapanyaga 
korlátozott lángterjedésű antisztatikus szövet, ezért 
robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is 
használható. Használhatják hő hatásának kitett dolgozók. 
A védőruha közvetlen lánghatás ellen min. 4 sec-ig,  
20 kW/m2 intenzitású sugárzó hőhatás ellen min. 7 sec-ig, 
kontakt hő ellen min. 5 sec-ig biztosít védelmet. Korlátozott 
védelmet nyújt folyékony vegyszerek rövid ideig tartó, 
kisnyomású folyadéksugarával, kismértékű permetezésével, 
valamint kis mennyiségű folyadék fröccsenésével szemben. 

Dzseki
• rejtett gombolással záródó
• mellrészen 1-1 zsebfedős zseb
• ujja alján a kézelő tépőzárral záródik
• alja oldalrészen gumírozott

Mellesnadrág 
• mellrészen zsebfedős szeb
• jobb száron combzseb

MSZ  
EN 

1149-5

MSZ  
EN ISO 
11612

MSZ EN 
61482-1-2   

MSZ  
EN ISO 
13034

A1, B1, 
C1, F1

4 kA,
1. osztály

PB [6] 
típus
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ADAM 
VÉDŐRUHA
62216 DZSEKI
62217 MELLESNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ERŐSÍTETT ÜLEPRÉSZ

ALAPANYAG: MEGATEC 250N (245 gr/m2, PAMUT+ PES 
+ ANTISZTATIKUS SZÁL)

MÉRET: 44–66

SZÍNVÁLASZTÉK:         

Használhatják hő hatásának kitett dolgozók, alapanyaga 
antisztatikus szövet, ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony 
anyag közelében is viselhető. Korlátozott védelmet nyújt folyékony 
vegyszerek rövid ideig tató, kisnyomású folyadéksugarával, valamint 
kis mennyiségű folyadék fröccsenésével szemben. 

Dzseki
• takart gombokkal záródó
• eleje és háta felső részén fényvisszaverő tulajdonságú paszpól 
csík

• derékvonal alatt, valamint a jobb és bal ujja alján körbe 
fényvisszaverő csík

Mellesnadrág
• erősítő folt térd és ülep részen
• hátsó száron tépőzáras bőségszabályzó pánt

MSZ  
EN 

1149-5

MSZ  
EN ISO 
11612

MSZ  
EN ISO 
13034

A1, B1, 
C1, F1

PB [6] 
típus

WWW.VEKTORKFT.HU
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MARTIN 
VÉDŐRUHA
DZSEKI          
62120 ALAPMODELL    
62121 SÁRGA FÉNYVISSZAVERŐS 
62176 EZÜST FÉNYVISSZAVERŐS  
MELLESNADRÁG
62122 ALAPMODELL
62123 SÁRGA FÉNYVISSZAVERŐS
62177 EZÜST FÉNYVISSZAVERŐS

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: MEGATEC 250N (245 gr/m2, 
PAMUT + PES + ANTISZTATIKUS SZÁL)

MÉRET: 44–66

SZÍNVÁLASZTÉK:  
 

        

Használhatják hegesztési és hasonló munkát 
végzők, továbbá hő és láng hatásának kitett 
dolgozók, valamint robbanásveszélyes helyen 
és gyúlékony anyag közelében is. Korlátozott 
védelmet nyújt folyékony vegyszerek rövid ideig 
tató, kisnyomású folyadéksugarával, kismértékű 
permetezésével valamint kis mennyiségű folyadék 
fröccsenésével szemben. 

Dzseki
• állógallérral 
• húzózárral és tépőzárakkal záródó
• ujja alján a kézelő tépőzárral záródik

Rendelhető eleje és háta felső részén 
elhelyezett
• sárga fényvisszaverő csíkkal (62121) 
• ezüst fényvisszaverő csíkkal (62176) 

Mellesnadrág
• mellrészen tépőzárral záródó foltzseb
• derékbősége hátul, gumival szabályozható

Rendelhető térdvonal alatt elhelyezett
• sárga fényvisszaverő csíkkal (62123)
• ezüst fényvisszaverő csíkkal (62177) 

MSZ  
EN 

1149-5

MSZ  
EN ISO 
11612

MSZ  
EN ISO 
11611

MSZ  
EN ISO 
13034

A1, B1, 
C1, E1, F1

A1, 1-es 
osztály

PB [6] 
típus
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KEVIN 
VÉDŐRUHA
DZSEKI 
61279 ALAPMODELL
62372 CITROMSÁRGA FÉNYVISSZAVERŐVEL
62369 EZÜST FÉNYVISSZAVERŐVEL
MELLESNADRÁG
61280 ALAPMODELL
62373 CITROMSÁRGA FÉNYVISSZAVERŐVEL
62370 EZÜST FÉNYVISSZAVERŐVEL

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: MEGATEC 250N (245 gr/m2, 
PAMUT + PES + ANTISZTATIKUS SZÁL)

MÉRET: 44–66

SZÍNVÁLASZTÉK:         

Az antisztatikus védőruha alapanyaga korlátozott lángterjedésű 
antisztatikus szövet, ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony 
anyag közelében is viselhető. Használhatják hegesztési és hasonló 
munkát végzők, továbbá hő hatásának kitett dolgozók. A védőruha 
közvetlen lánghatás ellen min. 4 sec-ig, 20 kW/m2 intenzitású 
sugárzó hőhatás ellen min. 7 sec-ig, kontakt hő ellen min. 5 sec-ig, 
megolvadt vas (min. 60 g), valamint megolvadt fémek kismértékű 
fröccsenése (min. 15 csepp) ellen biztosít védelmet. Korlátozott 
védelmet nyújt folyékony vegyszerek rövid ideig tató, kisnyomású 
folyadéksugarával, kismértékű permetezésével valamint kis 
mennyiségű folyadék fröccsenésével szemben. 

Dzseki
• húzózárral és a takarópánton elhelyezett tépőzárakkal záródó
• állógallér tépőzárral záródik
• mellrészen 1-1 zsebfedős foltzseb
• ujja alja bősége tépőzárral szabályozható 

Rendelhető
citromsárga fényvisszaverő csíkkal (62372)
• eleje patenttal záródik
• mellrészen elhelyezett zseb húzózárral záródik
ezüst fényvisszaverő csíkkal (62369)
• eleje patenttal záródik
• mellrészen elhelyezett zseb húzózárral záródik

Mellesnadrág 
• mellrészen gombbal záródó, zsebfedős foltzseb
• háta derékvonalon gumizott
• derékvonal alatt, 1-1 foltzseb

Rendelhető
• citromsárga fényvisszaverő csíkkal (62373)
• ezüst fényvisszaverő csíkkal (62370)

MSZ  
EN 

1149-5

MSZ  
EN ISO 
11612

MSZ  
EN ISO 
11611

MSZ  
EN ISO 
13034

A1, B1, 
C1, E1, F1

A1, 1-es 
osztály

PB [6] 
típus

WWW.VEKTORKFT.HU
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MANILA 
VÉDŐRUHA
DZSEKI 
62423 ALAPMODELL
62421 CITROMSÁRGA FÉNYVISSZAVERŐVEL
62422 EZÜST FÉNYVISSZAVERŐVEL
MELLESNADRÁG
62426 ALAPMODELL
62424 CITROMSÁRGA FÉNYVISSZAVERŐVEL
62425 EZÜST FÉNYVISSZAVERŐVEL

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

BELSŐ ZSEB

ALAPANYAG: MEGATEC 250N  
(245 gr/m2, PAMUT + PES + ANTISZTATIKUS SZÁL)

MÉRET: 44–66

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőruha hő- és lánghatás ellen nyújt védelmet. 
Alapanyaga antisztatikus, ezért robbanásveszélyes helyen 
és gyúlékony anyag közelében is használható. Továbbá, 
hegesztési és hasonló munkát végzők is viselhetik.

Dzseki
• eleje rejtett gombbal záródik
• alsó részen 1-1 takart húzózáras zseb
• mindkét oldalon 1-1 belső húzózáras zseb
• derékrész oldal gumival szabályozott

Rendelhető
• citromsárga fényvisszaverő csíkkal (62421)
• ezüst fényvisszaverő csíkkal (62422)

Mellesnadrág 
• eleje mellrészen foltzseb
• mellrészen belső zseb
• derékbősége hátul, gumival szabályozható
• derékvonal alatt 1-1 zseb
• combrészen 1-1 zsebfedős szerszámzseb

Rendelhető
• citromsárga fényvisszeverő csíkkal (62424)
• ezüst fényvisszaverő csíkkal (62425)

MSZ  
EN 

1149-5

MSZ  
EN ISO 
11612

MSZ  
EN ISO 
11611

A1, B1, 
C1, E1, F1

A1, 1-es 
osztály

27

VÉ
DŐ

RU
HÁ

ZA
T



MARVIN 
VÉDŐRUHA
61278 KÉTRÉSZES RUHÁZAT
61279 DZSEKI
61280 MELLESNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: MEGATEC 250N  
(245 gr/m2, PES + PAMUT + ANTISZTATIKUS SZÁL)

MÉRET: 44–66

SZÍNVÁLASZTÉK:         

Az antisztatikus védőruha alapanyaga korlátozott 
lángterjedésű antisztatikus szövet, ezért 
robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében 
is viselhető. Használhatják hegesztési és hasonló munkát 
végzők, továbbá hő hatásának kitett dolgozók.  
A védőruha közvetlen lánghatás ellen min. 4 sec-ig,  
20 kW/m2 intenzitású sugárzó hőhatás ellen min. 7 sec-ig, 
kontakt hő ellen min. 5 sec-ig, megolvadt vas (min. 60 g), 
valamint megolvadt fémek kismértékű fröccsenése (min. 
15 csepp) ellen biztosít védelmet. Korlátozott védelmet 
nyújt folyékony vegyszerek rövid ideig tató, kisnyomású 
folyadéksugarával, kismértékű permetezésével valamint kis 
mennyiségű folyadék fröccsenésével szemben. 

Dzseki 
• húzózárral és a takarópánton elhelyezett tépőzárakkal 
záródó

• állógallér tépőzárral záródik
• mellrészen 1-1 zsebfedős foltzseb
• ujja alja bősége tépőzárral szabályozható 

Mellesnadrág
• mellrészen gombbal záródó, zsebfedős foltzseb
• háta derékvonalon gumizott
• derékvonal alatt, 1-1 foltzseb

MSZ  
EN 

1149-5

MSZ  
EN ISO 
11612

MSZ  
EN ISO 
11611

MSZ  
EN ISO 
13034

A1, B1, 
C1, E1, F1

A1, 1-es 
osztály

PB [6] 
típus

WWW.VEKTORKFT.HU
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MARCO 
TÉLI VÉDŐRUHA 
TÉLI DZSEKI     
61866 ALAPMODELL  
61864 FÉNYVISSZAVERŐS  
61867 KAPUCNIS
61868 KAPUCNIS, FÉNYVISSZAVERŐS
TÉLI MELLESNADRÁG
61865 ALAPMODELL
61869 FÉNYVISSZAVERŐS

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

LEVEHETŐ CIPZÁRAS  
KAPUCNIVAL 

ALAPANYAG: MEGATEC 250N (245 gr/m2, 
PES + PAMUT + ANTISZTATIKUS SZÁL) 

BÉLÉSANYAG: LÁNGÁLLÓ POLÁR 

MÉRET: S–5XL

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőruha hő- és lánghatás, folyékony vegyszerek ellen, valamint 
csapadékmentes, hideg időjárás ellen biztosít megfelelő védelmet. 
Alapanyaga korlátozott lángterjedésű antisztatikus szövet, 
ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is 
használható. Használhatják hegesztési és hasonló munkát végzők, 
továbbá hő hatásának kitett dolgozók. 

Dzseki
• állógallérral
• ujja alja bősége tépőzáras pánttal szabályozható
• alja bőségét rugalmas szalag szabályozza

Rendelhető
• fényvisszaverő csíkkal (61864)
• kapucnival (61867)
• kapucnival és fényvisszaverő csíkkal (61868)

Mellesnadrág 
• eleje mellrészen foltzseb
• derékbősége hátul, gumival szabályozható

Rendelhető
• fényvisszaverő csíkkal (61869)

MSZ  
EN 

1149-5

MSZ  
EN ISO 
11612

MSZ  
EN ISO 
11611

MSZ  
EN ISO 
13034

A1, B1, 
C1, E1, F1

A1, 1-es 
osztály

PB [6] 
típus

TÉL
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TEKA VÉDŐRUHA 
(MELLESNADRÁGOS)
61996 DZSEKI
61997 MELLESNADRÁG

TEKA VÉDŐRUHA 
(DERÉKNADRÁGOS)
62155 KABÁT
62156 DERÉKNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: TECAPRO (260 gr/m2, 
PAMUT + PES + ANTISZTATIKUS SZÁL)

MÉRET: 44–66

SZÍNVÁLASZTÉK:       

Használhatják hegesztési és hasonló munkát
végzők, továbbá hő és láng hatásának, olvadt 
vas fröccsenésének kitett dolgozók, valamint 
robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag 
közelében is. Korlátozott védelmet nyújt 
folyékony vegyszerek rövid ideig tató, kisnyomású 
folyadéksugarával, kismértékű permetezésével, 
valamint kis mennyiségű folyadék fröccsenésével 
szemben. 

Dzseki 

• állógallérral 
• húzózárral és a takarópánton elhelyezett 
tépőzárakkal záródó 

• ujja alján a kézelő tépőzárral záródik 

Mellesnadrág 

• mellrészen egy tépőzárral záródó, zsebfedős 
foltzseb 

Deréknadrág 

• övpánt 2 gombbal záródik 
• háta derékvonal, az oldalvarrások között 
gumírozott 

• combmagasságban szerszámzseb

MSZ  
EN 

1149-5

MSZ  
EN ISO 
11612

MSZ  
EN ISO 
11611

MSZ  
EN ISO 
13034   

A1, B1, 
C1, E2, 

F1
A1, 1-es 
osztály

PB [6] 
típus

WWW.VEKTORKFT.HU
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TEKA 
TÉLI VÉDŐKABÁT
62031 ALAPMODELL    
62030 FÉNYVISSZAVERŐS
62029 KAPUCNIS     
62028 KAPUCNIS, FÉNYVISSZAVERŐS

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

LEVEHETŐ CIPZÁRAS  
KAPUCNIVAL

ALAPANYAG: TECAPRO (260 gr/m2, PAMUT + PES + ANTISZTATIKUS 
SZÁL)

BÉLÉSANYAG: LÁNGÁLLÓ POLÁR

MÉRET: S–5XL

BÉLÉS ANYAG:  

SZÍNVÁLASZTÉK:       

Használhatják hegesztési és hasonló munkát végzők, továbbá hő és 
láng hatásának, olvadt vas fröccsenésének kitett dolgozók, valamint 
robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is. Korlátozott 
védelmet nyújt folyékony vegyszerek rövid ideig tató, kisnyomású 
folyadéksugarával, kismértékű permetezésével, valamint kis mennyiségű 
folyadék fröccsenésével szemben. Hő és láng elleni védelemhez, 
hegesztéshez, továbbá antisztatikus védőruhaként robbanásveszélyes 
helyen történő használathoz csak olyan védőruhával vagy 
védőnadrággal együtt viselve alkalmas, amely az adott felhasználási 
területen fellépő kockázatok ellen megfelelő védelmi képességgel 
rendelkezik. A téli dzseki és a védőnadrág között az átfedés legalább 
20 cm legyen. Folyékony vegyszerek ellen a dzseki önállóan is 
használható, ha csak az általa fedett testrészek védelme szükséges. 

• állógallérral, bélelt 
• húzózárral és tépőzárakkal záródó 
• derékvonal alatt 1-1 zseb 
• húzózárral záródó belső zsebek 
• ujja alja bősége tépőzáras pánttal szabályozható 
• alja bőségét mindkét oldalon rugalmas szalag szabályozza

Rendelhető
• fényvisszaverő csíkkal (62030)
• kapucnival (62029) 
• kapucnival és fényvisszaverő csíkkal (62028) 

MSZ  
EN 

1149-5

MSZ  
EN ISO 
11612

MSZ  
EN ISO 
11611

MSZ  
EN ISO 
13034   

A1, B1, 
C1, E2, 

F1
A1, 1-es 
osztály

PB [6] 
típus

TÉL
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ALBERT 
VÉDŐRUHA
61881 ZUBBONY
DERÉKNADRÁG
61883 ALAPMODELL 
61884 DERÉKNADRÁG /E

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ERŐSÍTETT ÜLEPRÉSZ

ALAPANYAG: MEGATEC 250N (245 gr/m2,  
PAMUT + PES + ANTISZTATIKUS SZÁL)

MÉRET: 44–66

SZÍNVÁLASZTÉK:         

Használhatják hő hatásának kitett dolgozók, alapanyaga 
antisztatikus szövet, ezért robbanásveszélyes helyen 
és gyúlékony anyag közelében is viselhető. Korlátozott 
védelmet nyújt folyékony vegyszerek rövid ideig tató, 
kisnyomású folyadéksugarával, valamint kis mennyiségű 
folyadék fröccsenésével szemben. 

Zubbony
• fekvő galléros, combtőig érő • vállrész többsorosan 
tűzött vállfolttal • mellrészen 1-1 zsebfedős foltzseb  
• derékvonal alatt 1-1 húzózáras zseb • tépőzárral záródó 
kézelő • könyökfolttal erősített • bősége az oldalaknál 
gumiszalaggal szabályozható

Deréknadág (61883)
• gombbal záródó övpánt • derékbősége az oldalvarrások 
között gumiszalaggal szabályozható • derékvonal alatt 1-1 
foltzseb • combrészen 1-1 zsebfedős foltzseb • térdfolttal 
erősített • 1-1 zsebfedős farzseb • folttal erősített ülep

Deréknadrág /E (61884)
• kialakítása megegyezik a 61883 termékkel • farzsebek 
nélkül • combzsebek nélkül

MSZ  
EN 

1149-5

MSZ  
EN ISO 
11612

MSZ  
EN ISO 
13034   

A1, B1, C1 PB [6] 
típus
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ALBERT 
BÉLELT VÉDŐKABÁT
61882

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: MEGATEC 250N (245 gr/m2,  
PAMUT + PES + ANTISZTATIKUS SZÁL)

BÉLÉSANYAG: ARAMID+VISCOSE FR

KIVEHETŐ BÉLÉS: LÁNGÁLLÓ POLÁR

MÉRET: S–5XL

BÉLÉS ANYAG:  vagy 

KIVEHETŐ BÉLÉS: 

SZÍNVÁLASZTÉK:         

Hő és láng, csapadékmentes, hideg időjárás elleni védelemhez, 
továbbá antisztatikus védőruhaként robbanásveszélyes helyen 
történő használathoz csak olyan védőruhával vagy védőnadrággal 
együtt viselve alkalmas, amely az adott felhasználási területen 
fellépő kockázatok ellen megfelelő védelmi képességgel rendelkezik. 
A téli dzseki és a védőnadrág között az átfedés legalább 20 cm 
legyen az adott munka során előforduló bármilyen testhelyzetben. 
Folyékony vegyszerek ellen a védőkabát önállóan is használható, ha 
csak az általa fedett testrészek védelme szükséges. 

Kabát
• húzózárral és a takarópánton elhelyezett tépőzárakkal záródó
• polár kelméből készült, ujjatlan, kivehető bélés (mellény) 
húzózárral és tépőzárral rögzíthető a külső részhez

• mellrészen húzózárral és tépőzárral záródő zsebfedős zseb
• derékvonal alatt takart húzózárral záródó zseb
• belső zsebek 
• háta, a vállaknál szűkítővarrással formázott
• tépőzárral záródó kézelő
• alja bőségét az oldalaknál elhelyezett gumiszalag szabályozza
• a kivehető mellény belső oldalán foltzseb 
• jelzések és feliratok elhelyezésére alkalmas tépőzárak  
mell-, és hátrészen, karon 

MSZ  
EN 

1149-5

MSZ  
EN ISO 
11612

MSZ  
EN ISO 
13034   

A1, B1, C1 PB [6] 
típus
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ADR VÉDŐRUHA
60G71 DZSEKI      
60G72 MELLESNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: PROTECTOR (250 gr/m2, MODACRIL + PAMUT + ANTISZTATIKUS 
SZÁL)

MÉRET: 44–66

SZÍNVÁLASZTÉK:    

Az antisztatikus védőruha hő- és lánghatás, valamint folyékony vegyszerek 
ellen véd. Alapanyaga korlátozott lángterjedésű antisztatikus szövet, ezért 
robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használható. 
Használhatják hő hatásának kitett dolgozók. A védőruha közvetlen lánghatás 
ellen min. 3 sec-ig, 20 kW/m2 intenzitású sugárzó hőhatás ellen min. 8 sec-ig 
biztosít védelmet. Véd a folyékony vegyszerek rövid ideig tartó, kisnyomású 
folyadéksugarával, kismértékű permetezésével, valamint kis mennyiségű 
fröccsenésével szemben. 

Dzseki
• takart húzózárral záródó • mell és derékmagasságában 1-1 takart 
húzózáras zseb • ujja alja gumírozott, bősége állítható

Mellesnadrág
• sokzsebes nadrág • derék és aljavonala gumírozott • aljának bősége állítható 

MSZ  
EN 

1149-5

MSZ  
EN ISO 
13034   

MSZ  
EN 531

PB [6] 
típus A1, B1, C1

ADR BÉLELT VÉDŐKABÁT
60G73

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: PROTECTOR (250 gr/m2, MODACRIL + PAMUT + ANTISZTATIKUS SZÁL)

BÉLÉS ANYAG: STEPPELT MELEGBÉLÉS

MÉRET: S–5XL

SZÍNVÁLASZTÉK:     BÉLÉS ANYAG: 

Az antisztatikus védőruha hő- és lánghatás, folyékony vegyszerek, valamint hideg, 
csapadékmentes időjárás ellen nyújt védelmet. Alapanyaga korlátozott lángterjedésű 
antisztatikus szövet, ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag 
közelében is használható. Használhatják hő hatásának kitett dolgozók. A védőruha 
közvetlen lánghatás ellen min. 3 sec-ig, 20 kW/m2 intenzitású sugárzó hőhatás 
ellen min. 8 sec-ig biztosít védelmet. Véd a folyékony vegyszerek rövid ideig tató, 
kisnyomású folyadéksugarával, kismértékű permetezésével, valamint kis mennyiségű 
fröccsenésével szemben. Védelmi képessége a 60G72 mellesnadrággal együtt viselve 
biztosított. 

• derékrészen gumírozott • steppelt váll • steppelt könyökfolt • eleje húzózárral 
záródó, tépőzáras takarópánttal fedett • elején zsebfedős zseb • ujja alja 
bősége állítható • fix bélés

MSZ  
EN 

1149-5

MSZ  
EN ISO 
13034   

MSZ  
EN 531

PB [6] 
típus A1, B1, C1

WWW.VEKTORKFT.HU
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PATRIK 
VÉDŐRUHA
60G74 DZSEKI 
60G75 MELLESNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: PROTECTOR (250 gr/m2, 
MODACRIL + PAMUT + ANTISZTATIKUS SZÁL)

MÉRET: 44–66

SZÍNVÁLASZTÉK:    

Az antisztatikus védőruha hő- és lánghatás, 
valamint folyékony vegyszerek ellen véd. Alapanyaga 
korlátozott lángterjedésű antisztatikus szövet, ezért 
robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében  
is használható. Használhatják hő hatásának kitett 
dolgozók. A védőruha közvetlen lánghatás ellen min. 3 
sec-ig, 20 kW/m2 intenzitású sugárzó hőhatás ellen min. 
8 sec-ig biztosít védelmet. Véd a folyékony vegyszerek 
rövid ideig tató, kisnyomású folyadéksugarával, kismértékű 
permetezésével valamint kis mennyiségű fröccsenésével 
szemben. 

Dzseki
• oldalrészen gumírozott
• eleje gombbal záródik
• mellmagasságában 1-1 foltzseb
• kihajtós gallér

Mellesnadrág
• mellrészen zsebfedős foltzseb
• nadrágszár elején 1-1 zseb
• nadrág hátsó szárán 1-1 zsebfedős farzseb 

MSZ  
EN 

1149-5

MSZ  
EN ISO 
13034   

MSZ  
EN 531

PB [6] 
típus A1, B1, C1
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ROLAND 
VÉDŐRUHA
60F66 DZSEKI        
60F67 MELLESNADRÁG
60F68 GYAKORLÓ DZSEKI  
60F69 GYAKORLÓ NADRÁG
60F72 ZUBBONY
60F70 DERÉKNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: FOREMAN ANTISTATIC (240 gr/m2, 
PAMUT + PES + ANTISZTATIKUS SZÁL)

MÉRET: 44–66

SZÍNVÁLASZTÉK:    

Az antisztatikus védőruha korlátozott védelmet nyújt 
folyékony vegyszerek ellen, véd rövid ideig tartó, kisnyomású 
folyadéksugarával, kismértékű permetezésével, valamint kis 
mennyiségű fröccsenésével szemben. Alapanyaga antisztatikus,  
ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében  
is használható. 

Dzseki (60F66)
• gombos eleje záródás
• elöl csúcsos, kihajtós gallér
• mellrészen 1-1 zsebfedős, gombbal záródó foltzseb

Mellesnadrág (60F67)
• eleje mellrészen zsebfedős zseb
• nadrág jobb hátsó szárán szerszámzseb és farzseb

Gyakorló dzseki (60F68)
• szűkített fazon
• takart gombolás
• alja oldalrészen gumírozott
• mellrészén 1-1 zsebfedős foltzseb

Gyakorló nadrág (60F69)
• mellrészen zseb
• nadrágszár elején zsebek
• nadrág jobb hátsó szárán szerszámzseb és farzseb 

Zubbony (60F72)
• elején takart záródás
• bal mellrészén zsebfedős foltzseb
• jobb oldalon zsebfedős zseb
• derékvonalon 1-1 zsebfedős foltzseb

Deréknadrág (60F70)
• takart húzózáras elejehasíték
• nagyméretű övtartók
• térdfolt
• svédzseb
• hátsó szárakon tépőzáras, zsebfedős foltzseb
• külső szárakon 1-1 combzseb
Rendelhető ülepfoltos változatban is.

MSZ  
EN 

1149-5

MSZ  
EN ISO 
13034   
PB [6] 
típus
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SIMON 
VÉDŐRUHA
60011 KÉTRÉSZES RUHÁZAT 
60175 DZSEKI
60234 MELLESNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: 100 % PES, 265 gr/m2

MÉRET: 44–66

SZÍNVÁLASZTÉK: 

Korlátozott védelmet nyújt folyékony vegyszerek ellen, 
rövid ideig tartó, kisnyomású folyadéksugarával, kismértékű 
permetezésével, valamint kis mennyiségű fröccsenésével 
szemben. 

Dzseki
• mellmagasságban 1-1 zsebfedős foltzseb
• kihajtós gallér

Mellesnadrág
• kantáros
• mellrészen foltzseb
• farzseb

MSZ  
EN ISO 
13034   
PB [6] 
típus
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CÉZÁR VÉDŐRUHA
DZSEKI
61063 ALAPMODELL
62523 FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKKAL
MELLESNADRÁG
61072 ALAPMODELL
62524 FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKKAL

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: COVERSTAT 250 (250 gr/m2, PES + PAMUT + ANTISZTATIKUS SZÁL)

MÉRET: 44–66

SZÍNVÁLASZTÉK:  

A védőruha alapanyaga antisztatikus, ezért robbanásveszélyes helyen 
és gyúlékony anyag közelében is használható. 

Dzseki
• húzózárral és 5 rejtett patenttal záródó • alsó részen függőleges 
benyúlású, takart húzózáras zsebek • hátán bőséghajtás • háta felsőrészén 
vízszintesen fényvisszaverő tulajdonságú csík • alja oldalrész több sorosan 
gumírozott pántban végződik

Rendelhető
• ● fényvisszaverő csíkkal (62523)

Mellesnadrág
• mellrész felső részén takart húzózáras zseb  
• jobb hátsó szárán szerszámzseb • nadrágszár elején takart 
húzózáras zseb • háta felsőrészen fényvisszaverő tulajdonságú csík  

Rendelhető
• ● fényvisszaverő csíkkal (62524) 

MSZ  
EN 

1149-5

CECIL VÉDŐRUHA
61064 DZSEKI     61065 MELLESNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: COVERSTAT 250 (250 gr/m2, PES + PAMUT + ANTISZTATIKUS SZÁL)

MÉRET: 44–66

SZÍNVÁLASZTÉK:  

A védőruha alapanyaga antisztatikus, ezért robbanásveszélyes helyen 
és gyúlékony anyag közelében is használható. 

Dzseki
• gombbal záródó • mellrészen 1-1 zsebfedős foltzseb • gombbal 
záródó kézelő

Mellesnadrág
• mellrész közepén zsebfedős foltzseb • derékvonal alatt 1-1 ferde 
benyúlásos zseb • háta derékbősége gumiszalaggal szabályozott

MSZ  
EN 

1149-5

WWW.VEKTORKFT.HU
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EMIL 
TÉLIESÍTETT VÉDŐRUHA
61066 KIVEHETŐ UJJÚ TÉLI DZSEKI 
62525 TÉLIKABÁT FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKKAL
61067 TÉLIKABÁT
61068 TÉLI MELLESNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

LEVEHETŐ UJJ

GALLÉRBA REJTHETŐ KAPUCNI 

ALAPANYAG: COVERSTAT 250 (250 gr/m2, 
PES + PAMUT + ANTISZTATIKUS SZÁL)

BÉLÉS ANYAG: STEPPELT MELEGBÉLÉS

MÉRET: S–5XL

SZÍNVÁLASZTÉK:   BÉLÉS ANYAG: 

A védőruha alapanyaga antisztatikus, ezért robbanásveszélyes 
helyen és gyúlékony anyag közelében is használható. A téliesített 
kabát és téliesített mellesnadrág összeállítású védőruha védelmet 
nyújt csapadékmentes, hideg időjárás ellen. 

Kivehető ujjú téli dzseki
• húzózárral záródó 
• gallérba behajtható kapucni 
• levehető ujjú 
• mellmagasságban és alsó részen tépőzárral záródó, zsebfedős 
zsebek 
• háta felsőrészen fényvisszaverő tulajdonságú csík 
• alja, oldalrészen többsorosan gumírozott 
• ujja alja rejtett patenttal záródik

Télikabát
• húzózárral záródó 
• raglán szabású 
• ujja alja tépőzáras pánttal szabályozható

Rendelhető
• ● fényvisszaverő csíkkal (62525)

Téli mellesnadrág
• mellrészen tépőzáras, zsebfedővel záródó foltzseb 
• eleje szárakon 1-1 foltzseb 
• háta derékvonal gumizott

MSZ  
EN 

1149-5

2 a
z
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n 
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SALAMON 
ESŐVÉDŐ KABÁT
61173

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: S.O.S. BEKINOX (155 gr/m2, PES+ANTISZTATIKUS SZÁL / 
PU BEVONATTAL)

MÉRET: S–5XL

SZÍNVÁLASZTÉK: 

A védőkabát jólláthatóságot biztosít nappali és éjjeli 
munkavégzésnél. Alapanyaga antisztatikus, ezért robbanásveszélyes 
helyen és gyúlékony anyag közelében is használható. Eső ellen nyújt 
védelmet, véd vízpermetben, lecsurgó, csepegő vízben vagy vízzel, 
illetve nem veszélyes folyadékokkal végzett munkáknál. A kabát 
önállóan használva is biztosítja az eső elleni védelmet, azonban 
esővédő antisztatikussága csak antisztatikus nadrággal viselve 
biztosított. 

• kapucnis • zsebes • patentos elejezáródású • raglán szabású
• hegesztett varratokkal a teljes vízállóság érdekében

MSZ  
EN 

1149-5
MSZ  

EN 343
MSZ  

EN 471

LEOPOLD 
MELLÉNY
61172 

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: PES + ANTISZTATIKUS SZÁL

MÉRET: S–5XL

SZÍNVÁLASZTÉK: 

A védőmellény jólláthatóságot biztosít nappali és éjszakai 
munkavégzéshez. Alapanyaga antisztatikus, ezért robbanásveszélyes 
helyen és gyúlékony anyag közelében is használható, egy  
MSZ EN 1149-5 szabványnak megfelelő védőruha felett viselve. 

• tépőzáras záródással

MSZ  
EN 

1149-5
MSZ  

EN 471

WWW.VEKTORKFT.HU
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STEFÁN 
VÉDŐRUHA
61083 KABÁT 
61081 KABÁT  
FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKKAL
61082 NADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

GALLÉRBA REJTHETŐ  
KAPUCNI 

ALAPANYAG: S.O.S. BEKINOX (155 gr/m2, PES+ANTISZTATIKUS 
SZÁL / PU BEVONATTAL)

MÉRET: 44–66

SZÍNVÁLASZTÉK: 

A védőruha alapanyaga antisztatikus, ezért robbanás-
veszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is 
használható. Eső ellen nyújt védelmet, véd vízpermetben, 
lecsurgó, csepegő vízben vagy vízzel, illetve nem veszélyes 
folyadékokkal végzett munkáknál. A kabát önállóan 
használva is biztosítja az eső elleni védelmet, azonban 
esővédő antisztatikussága csak antisztatikus nadrággal 
viselve biztosított. 

Kabát
• kapucnis
• zsebes
• patentos elejezáródású
• raglán szabású 
• hegesztett varratokkal a teljes vízállóság érdekében

Rendelhető
• fényvisszaverő csíkkal (61081)

Nadrág
• derékrésze gumis 
• eleje közepe húzózárral és egy patenttal záródó
• zsebnyílás a csípő két oldalán tépőzárral záródó
• hegesztett varratokkal a teljes vízállóság érdekében

MSZ  
EN 

1149-5
MSZ  

EN 343
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SAM 
60739 TUNIKA
60738 NADRÁG
60740 KÁMZSA
60E52 LÁBZSÁK

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

LÁBZSÁK

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS VAGY PAMUT ANTISZTATIKUS SZÁLLAL, 
150 - 250 gr/m2

MÉRET: 1 méretben (LÁBZSÁK, KÁMZSA), S-3XL (TUNIKA, NADRÁG)

SZÍNVÁLASZTÉK:   

Finom részecskék elleni védelemre. A védőruha alapanyagába 
antisztatikus szálat szőttek, hogy az anyag a keletkező felületi 
feszültségeket elvezesse. 

Kabát
• „T” ujjú
• álló gallérnál tépőzárral záródó
• eleje nyakrésztől a derékrészig húzózárral nyitható  
csuklón gumizott 

Nadrág
• gumis derekú
• eleje és háta üleprészen folttal erősített
• egyenes szárú
• bokán gumizott

Kámzsa
• száj és orr részen védőhálóval 
• mellig érő
• vállnál hasíték
• fejrésznél szorítópántokkal szabályozható 

Lábzsák
• térd alá érő
• térd alatt és bokán szorítópántokkal ellátott 

WWW.VEKTORKFT.HU

42



MUNKARUHÁZAT       

43



HEKTOR
DZSEKI, DERÉKNADRÁG,  
MELLESNADRÁG
61631 DZSEKI
61632 MELLESNADRÁG
61633 DERÉKNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY 
PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT, 180-300 gr/m2

MÉRET: 44–64 

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató 
mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. A dzsekin 
elhelyezett fényvisszaverő csík a jólláthatóságot segíti elő. 

Dzseki

• elején húzózárral záródó
• alján 2 húzózáras zseb
• bal oldali mellzseben elhelyzett mobilzseb
• eleje és háta felső részén, az ujja teljes hosszán 
fényvisszaverő paszpól csík

• bal ujja felső részén zsebfedővel záródó tasakos zseb
• ujja alsó részén fényvisszaverő csík
• hátán bőséghajtás
• az ujja alja és kabát alja bőség tépőzáras pánttal 
szabályozható 

• az állógallér belső része, a tasakos zsebek, ujja és 
oldalrész az alapszíntől eltérő színekkel kombinálható 

Mellesnadrág

• mellrészen tépőzárral záródó zsebfedős foltzseb, melyen 
mobilzseb van elhelyezve

• a zseb felett paszpól csík
• a nadrág külső szárain tasakos, zsebfedős zseb
• térdbetét elhelyezésére kialakított tépőzárral záródó 
tasak

• 1-1 zsebfedős farzseb
• a tasakos zsebek az alapszíntől eltérő színnel 
kombinálhatóak

Deréknadrág 
A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató 
mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. 

• elején bőséghajtás
• derékrészen övbújtató 
• bal külső száron tasakos, zsebfedős zseb, rajta mobil és 
ceruza zsebek 

• szerszámakasztó a zseb felett 
• jobb hátsó száron tasakos szerszámzseb 
• térdbetét elhelyezésére kialakított tépőzárral záródó zseb 
• zsebek és a derékrészen elhelyezett szabásvonal az 
alapszíntől eltérő színnel kombinálható
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HEKTOR 
TÖBBFUNKCIÓS TÉLIKABÁT
61644

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: 100 % PES, PU BEVONATTAL (VÍZLEPERGETŐ)

BÉLÉS ANYAG: POLÁR    

MÉRET: S–5XL 

SZÍNVÁLASZTÉK:      BÉLÉS ANYAG: 

BELSŐ KABÁT

 
 
 

Multi-funkcionalitásának köszönhetően kedvelt modell. Szeles, 
esős időben a külső kabát önmagában is tökéletes viselet az 
időjárás viszontagságai ellen. A belső polár bélés átmeneti 
kabátként is önállóan viselhető. A kettő együttes viselete 
kitűnő kombináció a téli időszakra. 

• bélés kivehető • a kivehető bélés önmagában is használható 
• kapucni levehető • alja bőség zsinórszorító, ujja alja bőség 
tépőzáras pánt segítségével szabályozható • mellrészen húzózáras 
zseb • derékvonal alatt kétfunkciós (oldalról is be lehet nyúlni), 
tasakos zseb • fényvisszaverő paszpól csík • kabát külső huzata 
necc anyaggal bélelve • a huzat oldalsó és ujja felső része az 
alapszíntől eltérő színnel kombinálható • a kabát hegesztett 
varratokkal készül, a 100%-os vízállóság érdekében • kivehető polár 
bélés mindkét oldalán foltzseb

HEKTOR MELLÉNY
61634

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % 
PAMUT, 180-300 gr/m2

BÉLÉS ANYAG: POLÁR VAGY STEPPELT SELYEM

MÉRET: S–5XL 

BÉLÉS ANYAG: 

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen 
biztosít védelmet. 

• bélelt 
• takart húzózáras eleje záródás 
• mellrészen és háta részen fényvisszaverő paszpól csík 
• felsőrész vízlepergető anyaggal kombinált 
• elején húzózáras zseb
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BELSŐ BÉLÉS ÖNÁLLÓ 
KABÁTKÉNT IS VISELHETŐ

KÜLSŐ KABÁTHOZ RÖGZÍTHETŐ 
BÉLÉS
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BONN
OVERALL, DERÉKNADRÁG,  
MELLESNADRÁG
62322 OVERALL
62321 DERÉKNADRÁG
62320 MELLESNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

GUMÍROZOTT DERÉKRÉSZ 

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY 
PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT, 180-300 gr/m2

MÉRET: 44–66 

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő,  
koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.  
A fényvisszaverő csík a jólláthatóságot segíti elő.

Overall
• takart húzózárral záródó
• derékvonal hátsó része gumírozott
• rugalmas betét rész a kényelmes mozgás elősegítésére
• eleje és háta felső, ujja és szára alsó részén 
fényvisszaverő csík

• zsebfedős farzseb
• comb részen zsebfedős foltzseb 
• derékvonal alatt foltzseb
• ujja alja kötött passzéban végződik 

Deréknadrág
• elején íves benyúlású zseb
• rávarrt térdfolt
• fényvisszaverő csík térdfolt alatt
• jobb combrészen és farrészen zsebfedős foltzseb 
• derékpánt hátközépen gumírozott

Mellesnadrág
• mellrészen zsebfedővel ellátott foltzseb, melette 
ceruzazseb

• derékvonal alatt 1-1 foltzseb
• jobb hátsó részen zsebfedős farzseb
• combrészen zsebfedős zseb
• térdfolt

WWW.VEKTORKFT.HU

46



BONN DZSEKI
62319

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY PAMUTGAZDAG) 
VAGY 100 % PAMUT, 180-300 gr/m2

MÉRET: 44–66 

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő,  
koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.  
A fényvisszaverő csík a jólláthatóságot segíti elő.

• takart húzózárral záródó
• eleje és háta felső részén, és az ujja alján  
fényvisszaverő csík

• mellrészen, 1-1 zsebfedős zseb
• alsó részén függőlegesen elhelyezett zseb
• háta alsó része hosszított 

BONN TÉLIKABÁT
62323

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY PAMUTGAZDAG) VAGY 
100 % PAMUT, 180-300 gr/m2

BÉLÉS ANYAG: STEPPELT SELYEM VAGY POLÁR

MÉRET: 44–66 

BÉLÉS ANYAG: 

SZÍNVÁLASZTÉK:       

LEVEHETŐ UJJ

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás 
ellen biztosít védelmet. A fényvisszaverő csík a jólláthatóságot segíti 
elő. Kabátként és mellényként egyaránt viselhető. 

• levehető ujjú • takart húzózárral záródó • levehető kapucni  
• könyökfolt • alján 1-1 húzózáras zseb • mellrészen zsebfedős zsebek 
• ujja alsó, eleje és háta felső részén fényvisszaverő csík • ujja alja 
kötött passzéban végződik • húzózáras belsőzseb
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ERIK
DZSEKI, DERÉKNADRÁG, 
MELLESNADRÁG
61635 DZSEKI
61637 DERÉKNADRÁG
61636 MELLESNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY 
PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT, 180-300 gr/m2

MÉRET: 44–64 

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató 
mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. 

Dzseki
• húzózárral záródó
• oldalrész tépőzáras pánttal szabályozható
• alján 1-1 zseb, bal mellrészen zsebfedős mobilzseb
• hátán bőséghajtás
• ujja alja tépőzáras pánttal szabályozható
• az eleje és háta felső rész, oldalrész, valamint a gallér 
belső része az alapszíntől eltérő színnel kombinálható

Mellesnadrág
• mellrészen zsebfedős foltzseb
• a nadrág szárán 1-1 zsebfedős szerszámzseb
• külső szárrészen nyitott szerszámzseb

Deréknadrág
• derékrész hátul gumírozott
• derékrészen övbújtató
• nadrágszáron 1-1 zsebfedős szerszámzseb

WWW.VEKTORKFT.HU
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ERIK 
KIVEHETŐ UJJÚ TÉLIKABÁT
61638

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

LEVEHETŐ CIPZÁRAS KAPUCNIVAL

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY 
PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT, 180-300 gr/m2

BÉLÉS ANYAG: STEPPELT SELYEM VAGY POLÁR

MÉRET: S–5XL 

BÉLÉS ANYAG: 

SZÍNVÁLASZTÉK:       

A védőkabát száraz és nedves hideg klíma hatása, valamint 
anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás 
ellen biztosít védelmet. Enyhén vízlepergető. Kabátként és 
mellényként egyaránt viselhető. 

• levehető ujjú, így mellényként is használható
• húzózárral rögzített, levehető kapucni
• fix bélés
• oldala gumírozott
• alján 1-1 zseb
• díszítő paszpól
• mellrészen zsebfedős mobilzseb 
• ujja aljapánt tépőzárral szabályozható
• az eleje és háta felső rész, oldalrész az alapszíntől eltérő 
színnel kombinálható

TÉL
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AXEL
DZSEKI, DERÉKNADRÁG,  
MELLESNADRÁG
61639 DZSEKI
61641 DERÉKNADRÁG
61640 MELLESNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY 
PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT, 180-300 gr/m2

MÉRET: 44–64 

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató 
mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. 

Dzseki 
• elején húzózárral záródó
• oldalrésze gumírozott
• alján 1-1 zseb
• hátán bőséghajtás
• gumírozott mandzsetta
• eleje és háta felső rész az alapszíntől  
eltérő színnel kombinálható

Deréknadrág
• derékrész hátul gumírozott
• derékrészen övbújtató
• külső száron szerszámzseb

Mellesnadrág
• mellrészen zsebfedős foltzseb
• nadrágszáron levarrt zseb
• külső szárán szerszámzseb
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AXEL TÉLIKABÁT
61642

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

LEVEHETŐ CIPZÁRAS  
KAPUCNIVAL

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY PAMUTGAZDAG, 
VÍZLEPERGETŐ KIKÉSZÍTÉSSEL) VAGY 100% PAMUT, 180-300 gr/m2

BÉLÉS ANYAG: STEPPELT SELYEM VAGY POLÁR

MÉRET: 44–64 

BÉLÉS ANYAG:  

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőkabát száraz és nedves hideg klíma hatása, valamint anyagok által 
okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. Enyhén 
vízlepergető. 

• fix bélés • a húzózárral rögzített kapucni levehető • kapucni és a kabát 
alja bősége zsinórszorító, ujja alja tépőzáras pánttal szabályozható  
• mellrészen zsebfedős folt-, és mobilzseb • alsó részen 1-1 zsebfedős 
tasakos zseb • a kabát eleje és háta felső része, valamint a tasakos zsebek 
az alapszíntől eltérő színnel kombinálhatóak

TÉL

AXEL MELLÉNY
61643

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % 
PAMUT, 180-300 gr/m2

MÉRET: S–5XL 

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen 
biztosít védelmet. 

• béleletlen
• takart húzózáras eleje záródás
• mellrészen zsebfedős folt-, és mobilzseb
• eleje alsó részén 1-1 zsebfedős, tasakos zseb
• hátán bőséghajtás
• derékrész oldalt gumírozott
• a tasakos zsebek, valamint a karöltő szegő az alapszíntől eltérő színekkel 
kombinálható
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TALLIN 
IDŐJÁRÁSÁLLÓ NADRÁG
62435

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: 100% VÍZHATLAN ANYAG PU BEVONATTAL

BÉLÉS ANYAG: 100% PA/PES

MÉRET: S–5XL 

BÉLÉS ANYAG:  

SZÍNVÁLASZTÉK:       

Vízhatlan és légáteresztő nadrág az időjárás viszontagságai ellen.  
A teljes vízállóság érdekében hegesztett varratokkal készül. 

• víz- és szélálló
• méretkialakítása lehetővé teszi egy másik nadrág feletti 
használatot

• magasított derekú huzatnadrág, gumírozott kantárral
• hegesztett varratokkal
• szára bőség húzózárral és tépőzárral állítható
• csípővonalon 1-1 bevágott, húzózáras zseb 
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TALLIN 
BÉLELT IDŐJÁRÁSÁLLÓ KABÁT
62436

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: 100 % PES, PU BEVONATTAL (VÍZLEPERGETŐ)

BÉLÉS ANYAG: STEPPELT 

MÉRET: S–5XL 

BÉLÉS ANYAG:  

SZÍNVÁLASZTÉK:       

A védőkabát száraz és nedves hideg klíma hatása, valamint anyagok 
által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít 
védelmet. Vízlepergető külsővel és hegesztett varratokkal a teljes 
vízállóság érdekében. 

• fix bélés
• levehető kapucni
• kapucni bősége gumizsinórral szabályozható
• mellrészen 1-1 zsebfedős zseb
• alsó részen 1-1 bevágott zseb
• takarópánt alatt zseb
• belső zsebek
• alja bőség gumizsinórral szabályozható
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TALLIN
DZSEKI, DERÉKNADRÁG, 
MELLESNADRÁG
62384 DZSEKI
62386 DERÉKNADRÁG
62385 MELLESNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

DZSEKI - ERŐSÍTŐ VARRATOK       DERÉK- ÉS MELLESNADRÁG -  
JÓLLÁTHATÓSÁGI SZÍNBEN        COMBZSEB CERUZATARTÓVAL

 

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY 
PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT, 180-300 gr/m2

MÉRET: 44–66 

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, 
koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. A 
fényvisszaverő paszpólcsík a jólláthatóságot segíti elő.

Dzseki
• alsó részen 1-1 bevágott húzózáras zseb • mellrészen 
1-1 zsebfedős zseb, bal oldalon ceruzatartóval • mell és 
hátarészen, a karok teljes hosszán fényvisszaverő paszpól 
csík • háta bőséghajtással • állógallér belős részén díszítő 
fényvisszaverő paszpól • alja és ujja alja bősége tépőzáras 
pánttal szabályozható

Deréknadrág
• íves derékrész (vesevédelem) • derékrész gomblyukas 
gumival szabályozható • jobb száron tasakos, zsebfedős 
combzseb, ceruzatartó pánttal és mobilzsebbel • bal száron 
tasakos combzseb • 1-1 zsebfedős farzseb • hátsó részen, 
farzsebek felett fényvisszaverő paszpólcsík

Mellesnadrág
• mellrészen zsebfedős foltzseb, felette díszítő 
fényvisszaverő paszpól • jobb száron tasakos, zsebfedős 
combzseb ceruzatartó pánttal és mobilzsebbel • bal száron 
tasakos combzseb • csípővonalon, 1-1 húzózáras bevágott 
zseb

WWW.VEKTORKFT.HU
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TALLIN 
SOFTSHELL DZSEKI
62437

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: SOFTSHELL 

MÉRET: S–5XL 

SZÍNVÁLASZTÉK:  

Jó légáteresztő képességgel rendelkező, rugalmas, kiváló kopásálló 
és szélálló termék, nagyszerű viselet átmeneti kabátnak. 

• formázott könyökrész
• derékrészen 1-1 bevágott húzózáras zseb
• hátsó alsó rész íves
• bal mellrészen húzózáras bevágott zseb
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BERLIN 
DERÉKNADRÁG,  
MELLESNADRÁG
62445 DERÉKNADRÁG
62444 MELLESNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY 
PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT, 180-300 gr/m2

MÉRET: 44–66 

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató 
mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. A nadrágszáron 
elhelyezett fényvisszaverő csík a jólláthatóságot segíti elő. 

Deréknadrág
• derékrész közepe gumírozott
• bal száron fényvisszaverő díszcsíkok
• jobb száron tasakos, zsebfedős zseb
• csípőrészen paszpólos zsebszélek
• övbújtatóval
• zsebfedős farzseb

Mellesnadrág
• mellrészen zsebfedős, tasakos és 1 foltzseb
• bal száron fényvisszaverő díszcsíkok
• jobb száron tasakos, zsebfedős zseb
• csípőrészen paszpólos zsebszélek
• derékrész gumírozott
• övbújtatóval
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BERLIN 
KIVEHETŐ UJJÚ 
TÉLIKABÁT
62443

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

LEVEHETŐ UJJ

FÉNYVISSZAVERŐ ELEMEK MELLRÉSZEN ÉS A HÁTON

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY 
PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT, 180-300 gr/m2

BÉLÉS ANYAG: STEPPELT SELYEM VAGY POLÁR

MÉRET: S–5XL 

BÉLÉS ANYAG:  

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőkabát száraz és nedves hideg klíma hatása, valamint 
anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás 
ellen biztosít védelmet. Kabátként és mellényként egyaránt 
viselhető. A fényvisszaverő csík a jólláthatóságot segíti elő. 

• felkaron fényvisszaverő csík
• elején díszítő fényvisszaverő csíkok
• alsó, zsebfedős foltzsebek
• takart húzózáras záródás
• húzózáras kapucnival, bősége zsinórszorítóval 
szabályozható

• hátközépen és kapucni közepén fényvisszaverő csík
• ujja alja passzéban végződik
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CARACAS
DZSEKI, MELLESNADRÁG
62441 DZSEKI
62442 MELLESNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY 
PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT, 180-300 gr/m2

MÉRET: 44–66 

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató 
mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.  
A fényvisszaverő csík a jólláthatóságot segíti elő.

Dzseki
• rejtett húzózárral
• szabásvonalba helyezett zsebfedős mellzsebek
• ujja alja kötött passzéban végződik
• ujja alján fényvisszaverő csík
• derékrészen húzózáras foltzsebek 
• vállrész, zsebek, zsebfedők és ujja részek az alapszíntől 
eltérő színnel kombinálhatóak

Mellesnadrág
• derékrész gumírozott
• bal száron szerszámakasztó
• jobb száron tasakos, zsebfedős zseb
• mellrészen húzózáras foltzseb
• derékrészen övbújtató 
• bal száron díszítő fényvisszaverő csíkok
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VALETTA
DZSEKI, MELLESNADRÁG
62427 DZSEKI
62428 MELLESNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY 
PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT, 180-300 gr/m2

MÉRET: 44–66 

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató 
mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.  
A fényvisszaverő csík a jólláthatóságot segíti elő.

Dzseki
• húzózárral záródó
• mellrészen zsebfedős zseb
• alsó részen 1-1 oldal benyúlásos, bőséghajtással ellátott 
húzózáras zseb 

• hátán bőséghajtás
• ujja felső részén 2 sorban, hátán 1 sorban ezüst 
fényvisszaverő csík 

Mellesnadrág
• mellrészen húzózárral záródó zseb, melyen egy 
zsebfedővel ellátott bőséghajtásos foltzseb van 

• a húzózáras zseb mindkét oldalán ferde benyúlású zsebek 
vannak 

• derékvonal alatt húzózáras zsebek
• szárakon 1-1 zsebfedős oldalzseb és szerszámzseb 
• hátrész gumírozott
• szár alsó részén fényvisszaverő csík
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VILNIUS
BERMUDA, DERÉKNADRÁG, 
MELLESNADRÁG
62461 BERMUDA
62460 DERÉKNADRÁG
62459 MELLESNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY 
PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT, 180-300 gr/m2

MÉRET: 44–66 

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató 
mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. 

Bermuda
• elején ferde benyúlású zseb
• bal száron zsebfedős oldalzseb
• jobb száron zserszámzseb 
• derékrész hátsó részén zsebfedős mobilzseb 

Deréknadrág
• elején ferde benyúlású zseb
• térderősítés
• zsebfedős farzseb
• jobb hátsó száron szerszámzseb,  
bal száron oldalzseb 

Mellesnadrág
• mellrészen zsebfedős zseb
• derékvonal alatt 1-1 zseb
• bal száron zsebfedős oldalzseb
• jobb száron farzseb és szerszámzseb
• térderősítés

WWW.VEKTORKFT.HU
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VILNIUS
MELLÉNY
62458

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY PAMUTGAZDAG) VAGY 
100 % PAMUT, 180-300 gr/m2

MÉRET: 44–66 

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai 
hatás ellen biztosít védelmet. 

• béleletlen 
• mellrészen 1-1 zsebfedős zseb
• alsó részen 1-1 rávarrt zseb
• oldala gumírozott
• a gallér, az eleje és háta felső része, a zsebfedők és a karöltő 
szélek az alapszíntől eltérő színnel kombinálhatóak

VILNIUS
DZSEKI
62462

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY PAMUTGAZDAG) VAGY 
100 % PAMUT, 180-300 gr/m2

MÉRET: 44–66 

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai 
hatás ellen biztosít védelmet. 

• elején takart gombolású 
• mellrészen zsebfedős zsebek 
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ÁRPÁD
DZSEKI, MELLESNADRÁG
60D85 DZSEKI
60C67 MELLESNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY 
PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT, 180-300 gr/m2

MÉRET: 44–66 

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató 
mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. 

Dzseki
• mindkét oldal gumírozott 
• eleje alsó részen 1-1 zseb
• mellrészen zsebfedős zseb 
• hátán letűzött bőséghajtás

Mellesnadrág
• mellrészen zsebfedős zseb
• derékvonal alatt paszpólós zseb

WWW.VEKTORKFT.HU
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3 FUNKCIÓS 
TÉLIKABÁT
60698

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KÜLSŐ ANYAG: 100 % PES, PU BEVONATTAL 
(VÍZLEPERGETŐ), KIVEHETŐ KABÁT KÜLSŐ ANYAGA: 100 % PES,

BÉLÉS ANYAG: STEPPELT SELYEM

MÉRET: S–5XL 

BELSŐ KABÁT:   

BÉLÉS ANYAG:   

SZÍNVÁLASZTÉK:      

LEVEHETŐ UJJ

KIVEHETŐ BÉLÉS

 

Multi-funkcionalitásának köszönhetően kedvelt modell. 
Szeles, esős időben a külső kabát önmagában is tökéletes 
viselet az időjárás viszontagságai ellen. A belső kabát 
átmeneti kabátként önállóan is viselhető. Mivel az ujjai 
húzózárral levehetőek, mellényként is használható. A kettő 
együttes viselete kitűnő kombináció a téli időszakra. 

• külső kabát lég- és páraáteresztő anyagból
• hegesztett varratokkal
• kapucni az állógallérba rejthető
• kapucni bősége zsinór segítségével szabályozható
• jobb mellrészen zsebfedős mobilzseb
• derékvonal alatt 1-1 zsebfedős zseb 
• belső kabát húzózárral rögzíthető a külső kabáthoz
• belső kabát önállóan is használható
• belső kabát levehető ujjal, mellényként használható
• belső kabát ujja passzéban végződik
• belső kabát bélelt
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OTTÓ
DZSEKI
61720

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY 
PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT, 180-300 gr/m2

MÉRET: 44–66 

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató 
mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. 

• elején húzózárral záródó
• oldalrész gumírozott
• alján 1-1 foltzseb
• mellrészen zsebfedős zsebek

WWW.VEKTORKFT.HU
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OTTÓ
DERÉKNADRÁG,  
MELLESNADRÁG
61719 DERÉKNADRÁG
61718 MELLESNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY 
PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT, 180-300 gr/m2

MÉRET: 44–66 

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató 
mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. 

Deréknadrág
• derékrész hátul gumírozott
• derékrészen övbújtató
• erősített térdrész 

Mellesnadrág
• mellrészen zsebfedős foltzseb
• derékvonal alatt 1-1 foltzseb
• erősített térdrész
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DÖME
DZSEKI, MELLESNADRÁG
60311 DZSEKI
60119 MELLESNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY 
PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT, 180-300 gr/m2

MÉRET: 44–66 

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató 
mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. 

Dzseki
• alsó részen oldal benyúlásos, bőséghajtásos húzózáras 
zseb 

• elején, vállközép szélességben díszítő paszpól
• hátán bőséghajtás

Mellesnadrág
• mellrészen húzózáras zseb, melynek mindkét oldalán 
ferde benyúlású zseb 

• derékvonal alatt díszítő paszpólos zseb 

DONALD 
BERMUDA
60764

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER- VAGY 
PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT, 180-300 gr/m2

MÉRET: 44–66 

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató 
mechanikai hatás ellen biztosít védelmet melegebb időjárási 
körülmények között. 

• derékrészen gumírozott
• jobb száron zseb
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ULRIK 
CSÍPŐNADRÁG, LEVEHETŐ  
SZÁRRAL
61809

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER- VAGY PAMUTGAZDAG) 
VAGY 100 % PAMUT, 180-300 gr/m2

MÉRET: 44–66 

SZÍNVÁLASZTÉK:         

LEVEHETŐ NADRÁGSZÁR

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai 
hatás ellen biztosít védelmet. A levehető nadrágszárnak 
köszönhetően, melegebb időszakban is kellemes viseletet biztosít. 

• derékrész oldalt gumírozott
• zsebfedős farzseb
• térdrészen húzózárral rögzíthető szár
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PANDA 
MELLÉNY
61710

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KÜLSŐ ANYAG: KEVERTSZÁLAS, 180-300 gr/m2 
(POLIÉSZTER- VAGY PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT

BÉLÉS ANYAG: STEPPELT SELYEMBÉLÉS

MÉRET: S–5XL 

BÉLÉS ANYAG:   

SZÍNVÁLASZTÉK:         

Extra védelem a hátnak és deréknak. 

• steppelt bélés és vállrész
• hátrész hosszított
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KANTÁROS  
VESEVÉDŐ
60160

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: STEPPELT SELYEM

MÉRET: S–5XL 

SZÍNVÁLASZTÉK:  

Extra védelem a hátnak és deréknak 
hűvös, hideg időjárás ellen. 

• steppelt alapanyagú
• elején tépőzárral záródó

VESEVÉDŐ
60088

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KÜLSŐ ANYAG: 
KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER- VAGY 
PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT

BÉLÉS ANYAG: STEPPELT BÉLÉS

MÉRET: S–5XL 

SZÍNVÁLASZTÉK:  

Extra védelem a deréknak hűvös,  
hideg időjárás ellen. 

• elején csattal záródik
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EMÍR 
ESŐVÉDŐ 2 RÉSZES 
VÉDŐRUHÁZAT
60606 DZSEKI
60626 NADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: 100 % PES, PU VAGY PVC BEVONATTAL

MÉRET: S–5XL 

SZÍNVÁLASZTÉK: PVC BEVONAT   
 
SZÍNVÁLASZTÉK: PU BEVONAT       

Vízhatlan és légáteresztő kabát az időjárás viszontagságai 
ellen. A teljes vízállóság érdekében hegesztett varratokkal 
készül. 

Dzseki
• gumírozott alja kialakítás
• húzózáras eleje záródás
• raglán ujja gumírozott
• kapucni gumírozott
• hegesztett varratokkal

Nadrág
• magasított derék- és mellrész
• eleje húzózárral záródik
• alja gumírozott
• hegesztett varatokkal

WWW.VEKTORKFT.HU
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ZIVATAR 
ESŐKABÁT
60016

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: 100 % PES, PU VAGY PVC BEVONATTAL

MÉRET: S–5XL 

SZÍNVÁLASZTÉK: PVC BEVONAT   
 
SZÍNVÁLASZTÉK: PU BEVONAT       

Vízhatlan és légáteresztő kabát az időjárás viszontagságai ellen.  
A teljes vízállóság érdekében hegesztett varratokkal készül. 

• patenttal záródó
• derékvonalban 1-1 zsebfedős zsebbel
• raglán ujj kialakítással 
• hegesztett varratokkal 
• lég- és páraáteresztő alapanyagból
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PÁL 
TÉLI DZSEKI,  
TÉLI MELLESNADRÁG
61773 DZSEKI
61774 MELLESNADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KÜLSŐ ANYAG: KEVERTSZÁLAS, 180-300 gr/m2 
(POLIÉSZTER VAGY PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT, 
KÖZBÉLÉS: TÖLTŐVLIES

BÉLÉS ANYAG: POLÁR

MÉRET: S–5XL 

BÉLÉS ANYAG:   

SZÍNVÁLASZTÉK:         

Vastag, melegbéléssel készül, ezért hűtőházak  
vagy egyéb hideg helyen történő munkavégzéshez.  
A védőruha anyagok által okozott dörzsölő,  
koptató mechanikai hatás ellen biztosít  
védelmet. 

Dzseki
• bélelt 
• eleje húzózárral és patenttal záródik
• ujja alja gumírozott
• alja oldalrészen gumírozott
• belső zseb

Mellesnadrág
• bélelt
• magasított derék és oldalrésszel
• kantár hát részen gumírozott

TÉL
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PÁL 
TÉLI MELLÉNY
61775

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KÜLSŐ ANYAG: KEVERTSZÁLAS, 180-300 gr/m2 
(POLIÉSZTER VAGY PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT,  
KÖZBÉLÉS: TÖLTŐVLIES

BÉLÉS ANYAG: POLÁR

MÉRET: S–5XL 

BÉLÉS ANYAG:   

SZÍNVÁLASZTÉK:         

Vastag, melegbéléssel készül, ezért hűtőházak vagy egyéb hideg 
helyen történő munkavégzéshez. A védőruha anyagok által okozott 
dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. 

• bélelt
• belső zseb
• patenttal záródik
• háta hosszított
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DANI
DZSEKI
60337

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY 
PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT, 180-300 gr/m2

MÉRET: 44–66 

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató 
mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. 

• inggaléros
• mellrészen 1-1 zsebfedős foltzseb
• gombbal záródó

WWW.VEKTORKFT.HU
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DANI
MELLESNADRÁG
60231

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY 
PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT, 180-300 gr/m2

MÉRET: 44–66 

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató 
mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. 

• mellrészen zsebfedős foltzseb 
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HENI 
NADRÁG
61742

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY 
PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT, 150-300 gr/m2

MÉRET: 44–66

SZÍNVÁLASZTÉK:         
 

  

Élelmiszeripar, vendéglátás, szolgáltatóipar  
és egészségügyi területen dolgozók számára.  
A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató 
mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

• egyenes szárú
• csípő vagy derék fazon
• széles derékpánt
• övbújtató
• elején 1-1 íves benyúlású zseb

WWW.VEKTORKFT.HU
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NOÉMI 
TUNIKA
61441

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY 
PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT, 150-300 gr/m2

MÉRET: 44–66

SZÍNVÁLASZTÉK:         
 

  

Élelmiszeripar, vendéglátás, szolgáltatóipar  
és egészségügyi területen dolgozók számára.  
A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató 
mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

• csípő alá érő 
• karcsúsított
• bal mellrészen 1 zseb
• derékrészen 1-1 zseb
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BERN 
KÖPENY
62446

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY 
PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT, 150-300 gr/m2

MÉRET: 44–66 

SZÍNVÁLASZTÉK:          
 

  

Élelmiszeripar, vendéglátás, szolgáltatóipar  
és egészségügyi területen dolgozók számára.  
A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató 
mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

• elején és hátán szűkítő varrás 
• jobb mellrészen zseb 
• csípővonalon 1-1 zseb 
• paszpóllal díszített zsebek
• gombos eleje záródás 
• térdig érő

WWW.VEKTORKFT.HU
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DUBLIN 
TUNIKA
62447

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY 
PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT, 150-300 gr/m2

MÉRET: 44–66 

SZÍNVÁLASZTÉK:        
 

    

Élelmiszeripar, vendéglátás, szolgáltatóipar  
és egészségügyi területen dolgozók számára.  
A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató 
mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

• combközépig érő
• 1-1 foltzseb csipő vonalon
• elején és hátán szűkítő varrással
• derékrész zsinórral szabályozható
• derékrészen elhelyezett díszítőpánt, zsebszélek és 
ujja alja díszítőpánt az alapszíntől eltérő színekkel 
kombinálható
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HAVANNA 
TUNIKA
62448

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY 
PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT, 150-300 gr/m2

MÉRET: 44–66 

SZÍNVÁLASZTÉK:        
 

    

Élelmiszeripar, vendéglátás, szolgáltatóipar és 
egészségügyi területen dolgozók számára. A 
védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató 
mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. 

• combközépig érő
• 1-1 foltzseb csipő vonalon, paszpóllal
• szabásvonallal
• ujja alján gombolópánttal  
(leengedve 3/4 hossz, felgombolva rövid ujjú)

• háta alja sliccelt

GENF 
KÖPENY
62449

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY 
PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT, 150-300 gr/m2

MÉRET: 44–66 

SZÍNVÁLASZTÉK:        
 

    

Élelmiszeripar, vendéglátás, szolgáltatóipar és 
egészségügyi területen dolgozók számára. A 
védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató 
mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. 

• combközépig érő 
• 1-1 foltzseb csipő vonalon, paszpóllal 
• bal mellrészen foltzseb 
• ujja alján gombolópánttal  
(leengedve 3/4 hossz, felgombolva rövid ujjú) 

• háta alja sliccelt
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TŰZOLTÓ RUHÁZATI PROGRAMUNK
TÖBBRÉTEGŰ TŰZOLTÓ BEVETÉSI VÉDŐRUHÁK

A tűzoltás veszélyei és ártalmai igen sokrétűek és gyakran összetettek, ezért a védőöltözetek kialakítása során nem elegendő 
a lángállóság megvalósítása, szükséges a vízzáróság, a szélzáróság, a vegyszerállóság, a mechanikai hatások elleni védelem, de 
mindezen túl a láthatóság biztosítása is.

A többrétegű tűzoltó bevetési védőruházatok az alábbi felépítésben készülnek:

• Külső réteg: lángálló, antisztatikus szövött anyag.
• Közbülső réteg: lángálló, vízzáró membrán.
• Belső, test felőli réteg: lángálló, hőszigetelő bélés.

Minden bevetési ruha kialakításánál alkalmazzuk az alábbi technológiai megoldásokat:

• A kabát eleje záródás kialakítása a lépéskényelem figyelembevételével történik. 
• Magasított állógallér biztosítja a nyak védelmét.
• Fényvisszaverő csíkok biztosítják a láthatóságot.

Kabát esetében:
1  Az állrészt belülről alátétpánt (szakállvédő) védi.
2  A kabát elejezáródásához beépített vízelvezető csatorna biztosítja a nedvesség levezetését.
3  Erős igénybevételnek ellenálló húzózárral és tépőzáras elejepánttal záródik.
4  A húzózár alján lévő tépőfül és a húzózárkocsin lévő húzófül lehetővé teszi a kesztyűvel történő nyitást.

Nadrág esetében:
1  Derékmagasítással készül.
2  A derékbőséget hátsó gumírozás és fix oldalszorítópánt szabályozza.
3  Levehető nadrágtartó.
4  Húzózáras patentos hasítékkal és tépőzáras takarópánttal záródik.
5  Lángálló, rugalmas kialakítású belső záró bélés.
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VEKTOR-10/FB 
TŰZOLTÓ BEVETÉSI VÉDŐRUHÁZAT
61015 KABÁT
61016 NADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KÜLSŐ RÉTEG: NOMEX®, VÍZZÁRÓ RÉTEG: LÁNGÁLLÓ PU 
MEMBRÁN

BÉLÉS ANYAG: NOMEX® / VISKOSE FR

MÉRET: S–4XL, EXTRA

SZÍNVÁLASZTÉK: 

Ajánlott terület

Tűzoltóság 

1  Magasított állógallér biztosítja a nyak védelmét
2  A zsebfedőn lévő tépőfül segíti a kesztyűvel való nyithatóságot
3  Szabásvonalba helyezett zseb, mely a zsebnyílás teljes   

 hosszában tépőzáras zsebfedővel zárható
4  Tasakos rádiózseb, tépőzárral oldható antennarögzítővel, 
 valamint vízkifolyást biztosító aljamegoldás
5  Zseblámpa akasztó fül és tépőzáras tartópánt
6  Jobb zsebfedő alatt kesztyűtartó fém félkarika
7  Hüvelykujj akasztóval ellátott kézfejet takaró lángálló 

 kötött passzé
8  Az ujjabőség tépőzáras pánttal szabályozható
9  Fényvisszaverő csík biztosítja a láthatóságot

  10  Tépőzárral rögzíthető névtartó
 11  Lángálló, rugalmas kialakítású záró bélés
 12 Átszúrás és vágás elleni Kevlar® térdbetét

EN 469:2005 
+A1:20016

XF2, XR2, 
Y2, Z2

9

9
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VEKTOR-13/FB 
TŰZOLTÓ BEVETÉSI VÉDŐRUHÁZAT
61339 KABÁT
61340 NADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KÜLSŐ RÉTEG: NOMEX®, VÍZZÁRÓ RÉTEG: LÁNGÁLLÓ PU 
MEMBRÁN

BÉLÉS ANYAG: NOMEX® / VISKOSE FR

MÉRET: S–4XL, EXTRA

SZÍNVÁLASZTÉK: 

Ajánlott terület

Tűzoltóság 

1  Magasított állógallér biztosítja a nyak védelmét
2  Beépített mentést segítő heveder
3  Hónaljbetétes kialakítás biztosítja a kényelmes és szabad 

 mozgást
4  A zsebfedőn lévő tépőfül segíti a kesztyűvel való nyithatóságot
5  Szabásvonalba helyezett zseb, mely a zsebnyílás teljes 

 hosszában tépőzáras zsebfedővel zárható
6  Tasakos rádiózseb, tépőzárral oldható antennarögzítővel, 
 valamint vízkifolyást biztosító aljamegoldás
7  Zseblámpa akasztó fül és tépőzáras tartópánt
8  Hüvelykujj akasztóval ellátott kézfejet takaró lángálló kötött 
 passzé
9  Az ujjabőség tépőzáras pánttal szabályozható

  10  Kombinált fényvisszaverő csíkok biztosítják a láthatóságot
 11  Tépőzárral rögzíthető névtartó
 12  Lábközti toldás biztosítja a kényelmes és szabad mozgást
  13  Lángálló, rugalmas kialakítású záró bélés
  14  Átszúrás és vágás elleni Kevlar® térdbetét

EN 469:2005 
+A1:20016

XF2, XR2, 
Y2, Z2
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VEKTOR-17/FB 
TŰZOLTÓ BEVETÉSI VÉDŐRUHÁZAT
61128 KABÁT
61129 NADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KÜLSŐ RÉTEG: NOMEX®, VÍZZÁRÓ RÉTEG: LÁNGÁLLÓ PU 
MEMBRÁN

BÉLÉS ANYAG: NOMEX® / VISKOSE FR

MÉRET: S–4XL, EXTRA

SZÍNVÁLASZTÉK: 

Ajánlott terület

Tűzoltóság

1  Magasított állógallér biztosítja a nyak védelmét
2  Közép hátrészen bőséghajtások a könnyebb mozgás 

 biztosítása érdekében
3  Szabásvonalba helyezett zseb, mely tépőzáras zsebfedővel 

 zárható
4  Tasakos rádiózseb, tépőzáras záródással, valamint vízkifolyást 
 biztosító alja  megoldás
5  Lángálló, rugalmas kialakítású záró bélés
6  Jobb zsebfedő alatt kesztyűtartó fém félkarika
7  Lángálló kötött passzé ujjazáródás
8  Fényvisszaverő csíkok biztosítják 
 a láthatóságot

EN 469:2005 
+A1:20016

XF2, XR2, 
Y2, Z2
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IKAROS
VÉDŐRUHA
DZSEKI 
60A05 ALAPMODELL
62521 FELIRATOS
62517 FÉNYVISSZAVERŐVEL  (5 cm széles csíkkal)
62543 FÉNYVISSZAVERŐVEL (2,5 cm széles csíkkal)

GYAKORLÓ MELLESNADRÁG
60A06 ALAPMODELL
62518 FÉNYVISSZAVERŐVEL (5 cm széles csíkkal)

MELLESNADRÁG
61080 ALAPMODELL
DERÉKNADRÁG
60C69 ALAPMODELL
62519 FÉNYVISSZAVERŐVEL (5 cm széles csíkkal)
62544 KANTÁROS
62545 KANTÁROS, FÉNYVISSZAVERŐVEL (2,5 cm széles csíkkal) 

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: NOMEX® COMFORT, 220 gr/m2

MÉRET: 44–66

SZÍNVÁLASZTÉK:     

A védőruha közvetlen lánghatás ellen max. 4 sec-ig valamint 20 kW/m²  
intenzitású sugárzó hőhatás ellen 20 sec-ig biztosít védelmet. Véd 
továbbá anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen. 
Anyagában rendelkezik lángálló tulajdonságokkal, igy azokat a mosási 
ciklus sem befolyásolja.

Dzseki
• Húzózárral záródó zubbony • dupla vállrésszel • mellrészen 1-1 
húzózáras foltzsebbel • derékvonal alatt 1-1 húzózáras foltzseb • ujja alja 
takart húzózáras hasítékkal, nyitható részben bőségháromszög • háta 
bőséghajtással • alja bősége oldalrészen elhelyezett gumival szabályozható

Rendelhető
• felirattal (62521) • fényvisszaverő csíkkal (62543)

Gyakorló mellesnadrág
• bal oldalon mellzseb • derékvonal alatt 1-1 zsebfedős foltzsebbel  
• combrészen 1-1 zsebfedős foltzsebbel • nadrágszár alja gumírozott és 
takart húzózáras hasítékkal

Rendelhető
• fényvisszaverő csíkkal (62518)

Mellesnadrág
• a nadrágszár kialakításában tér el a Gyakorló mellesnadrágtól  
• nadrág alja egyenes

Deréknadrág
• derékvonal alatt 1-1 zsebfedős foltzsebbel • combrészen 1-1 zsebfedős 
foltzsebbel • derékrészen szűkítővarrással formázott 

Rendelhető
• fényvisszaverő csíkkal (62519) • kantárral (62544) • kantárral, 
fényvisszaverő csíkkal (62545)

MSZ  
EN 

1149-5

MSZ  
EN ISO 
11612

MSZ  
EN ISO 
13034

A1, B1, 
C1, F1

PB [6] 
típus
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VEKTOR-04 
MŰSZAKI MENTŐ  
OVERALL
60342

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: NOMEX® COMFORT, 220 gr/m2

MÉRET: 44–66 

SZÍNVÁLASZTÉK:     

1  Vállvarrásból kiinduló bőséghajtások a könnyebb  
 mozgás biztosítása érdekében
2  Tépőzáras átgomboló pánt
3  Két kocsis húzózárral záródik
4  Tépőzáras pánttal záródó rádiózseb 
5  A derékbőség zsinórházba fűzött zsinórral  

 szabályozható
6  Ferde benyúlás vonalú zseb
7  Tépőzárral zárható kézelő
8  A nadrágszárak külső oldalon térdvonalig  
 cipzárral nyithatók
9  Fényvisszaverő csíkok biztosítják  
 a láthatóságot

MSZ  
EN 

1149-5

MSZ  
EN ISO 
11612

MSZ  
EN ISO 
13034

A1, B1, 
C1, F1

PB [6] 
típus

2

8
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LÁNGÁLLÓ 
PILÓTA DZSEKI
60D08

1RENDELÉSI EGYSÉG 1  

ALAPANYAG: NOMEX® COMFORT

MÉRET: S–2XL, EXTRA

SZÍNVÁLASZTÉK: 

Kompatibilis a NATO pilótafülke rendszerekkel. Az 
öltözetet a sugárhajtóműves repülőgép, a helikopter, 
a szállító repülőgép, valamint az oktató- kiképző-
repülőgép személyzete egyaránt viselheti. 

• kivehető melegbéléssel
• elején húzózárral és patenttal záródó 
• elején ferde vonalú tépőzáras és az ujján speciális 
kialakítású zsebekkel

• belső bélése jólláthatóságot biztosítóan van 
kialakítva, az esetleges katapultálás utáni keresés 
megkönnyítésére 

• kifordítva is hordható
• alja és ujja alja kötött passzéban végződik 
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LÁNGÁLLÓ 
PILÓTA OVERALL
60D09

1RENDELÉSI EGYSÉG 1  

ALAPANYAG: NOMEX® COMFORT

MÉRET: 44–60

SZÍNVÁLASZTÉK: 

Kompatibilis a NATO pilótafülke rendszerekkel.  
Az öltözetet a sugárhajtóműves repülőgép,  
a helikopter, a szállító repülőgép, valamint az 
oktató- kiképző-repülőgép személyzete egyaránt 
viselheti. 

• derékrészen gumírozott
• eleje kétkocsis húzózárral záródik
• elején ferde vonalú, ujján és a nadrágszár 
különböző részein speciális kialakítású húzózáras 
zsebekkel

• a cipőn át történő fel és levétel elősegítése 
érdekében a nadrág alja húzózár segítségével 
bővíthető
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VEKTOR-03  
GYAKORLÓ
DZSEKI, DERÉKNADRÁG, 
KANTÁROS NADRÁG
60A05 DZSEKI 
60C69 DERÉKNADRÁG
60A06 KANTÁROS NADRÁG

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY 
PAMUTGAZDAG) VAGY 100 % PAMUT

MÉRET: 44–66

SZÍNVÁLASZTÉK:         
 

 

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató 
mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. Rendészeti 
feladatokat ellátó, vagyonőrök, természetjárók, 
vadászok,horgászok kedvelt viselete. 

Dzseki
• mellrészen 1-1 húzózáras zseb
• alsó részen ferde benyúlású zsebek
• ujja alja bőség háromszög betéttel bővíthető
• ujja alja gumírozott

Deréknadrág
• elején 1-1 svédzseb
• szárakon 1-1 zsebfedős oldalzseb
• övbújtató
• sportos kialakítás

Kantáros nadrág
• boka és derékrészen gumírozott
• magasított derékrész
• alja gumírozott

WWW.VEKTORKFT.HU
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TIBI 
BERMUDA
60E60

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY PAMUTGAZDAG) 
VAGY 100 % PAMUT, 180-300 gr/m2

MÉRET: 44–66

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai 
hatás ellen biztosít védelmet. Rendészeti feladatokat ellátó, 
vagyonőrök, természetjárók, vadászok, horgászok kedvelt viselete. 

• sportos kialakítású
• sok zsebes
• combközépig érő
• övbújtató derékrészen
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VEKTOR-03 
BÉLELT TÉLI  
DERÉKNADRÁG
60G65

1RE 1

BELSŐ BÉLÉS

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY PAMUTGAZDAG) 
VAGY 100 % PAMUT, 180-300 gr/m2

BÉLÉS ANYAG: POLÁR

MÉRET: 44–66 

BÉLÉS ANYAG:  

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai 
hatás ellen biztosít védelmet. Kivehető polár béléssel télen 
megfelelő védelmet nyújt száraz, hideg időjárási körülmények 
ellen. Rendészeti feladatokat ellátó, vagyonőrök, természetjárók, 
vadászok, horgászok kedvelt viselete. 

• derékrészen 1-1 svédzsebbel
• 1-1 oldalzsebbel
• kivehető polár béléssel 

TÉL
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HUGÓ 
KABÁT
60A02

1RENDELÉSI EGYSÉG 1

ALAPANYAG: KEVERTSZÁLAS (POLIÉSZTER VAGY PAMUTGAZDAG) 
VAGY 100 % PAMUT, 180-300 gr/m2

BÉLÉS ANYAG: STEPPELT SELYEM

MÉRET: S–5XL 

BÉLÉS ANYAG:  

SZÍNVÁLASZTÉK:         

A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai 
hatás ellen biztosít védelmet. Télen megfelelő védelmet nyújt 
száraz, hideg időjárási körülmények ellen. Rendészeti feladatokat 
ellátó, vagyonőrök, természetjárók, vadászok, horgászok kedvelt 
viselete. 

• fix bélés
• derékrészen gumírozott
• hátán bőséghajtás
• alsó részen 2 funkciós zsebek 

TÉL
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TERMÉKMUTATÓ

SPECIÁLIS  VÉDŐRUHÁZAT

KAIRO 14
DAKAR 15
LEO 16
ANKARA 17
HELSINKI 18
OSLO 19
TOKIO 20
KORNÉL 21
BOGOTA 22
MAXIM 23
ADAM 24
MARTIN 25
KEVIN 26
MANILA 27
MARVIN 28
MARCO 29
TEKA 30-31
ALBERT 32-33
ADR 34
PATRIK 35
ROLAND 36
SIMON 37
CÉZÁR 38
CECIL 38
EMIL 39
SALAMON 40
LEOPOLD 40
STEFÁN 41
SAM 42

MUNKARUHÁZAT

HEKTOR 44-45
BONN 46-47
ERIK 48-49
AXEL 50-51
TALLIN 52-55
BERLIN 56-57
CARACAS 58
VALETTA 59
VILNIUS 60-61
ÁRPÁD 62
3 FUNKCIÓS 63
OTTÓ 64-65
DÖME 66
DONALD 66
ULRIK 67
PANDA 68
KANTÁROS VESEVÉDŐ 69
VESEVÉDŐ 69
EMÍR 70
ZIVATAR 71
PÁL 72-73
DANI 74-75
HENI 76
NOÉMI 77
BERN 78
DUBLIN 79
GENF 80
HAVANNA 80
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