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A Vektor Munkavédelmi Kft. a ruházati termékek gyártása mellett az egyéni védőeszközök teljes skáláját  
forgalmazza . Kínálatunkban megtalálhatóak a teljes testet – fejtől-lábig – védő termékek . A Vektor által forgal-
mazott felszerelések a 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 rendelkez-
zenek, 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 . A folyamatos műszaki és technológiai  
fejlesztések eredménye, hogy 1994–től a DuPontTM Nomex® Partner Program tagja lehetünk, mely kiemelt 
minőségi követelményeket állít a gyártási folyamatok elé, s azok rendszeres minőségi ellenőrzését jelenti .
Nagy technológiai előrelépést jelentett a 2007-ben új épületben kialakított varrodánk, ahol nagyobb kapacitással 
és korszerűbb műszaki feltételekkel gyártjuk munka-, védő- és formaruháinkat .

Minőségirányítási rendszerünk a garancia . A piaci igényeknek, a fejlesztéseknek és saját magunkkal szem-
ben támasztott követelményeknek eleget téve, partnereink magasabb fokú kiszolgálása érdekében 1996-ban  
bevezettük az MSZ EN ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszert, amit minden évben auditáltatunk . 2001-től  
a NATO AQAP 110, 2007-től NATO AQAP 2110 minőségbiztosítási rendszert alkalmazzuk, mely lehetőséget  
biztosít a NATO hadseregek részére munkaruhák, védőruhák és védőeszközök beszállítására .

Szakembereink partnereinkkel együttműködve arra törekednek, hogy minden területen a biztonsági követelmé-
nyeknek megfelelő védőeszköz használata valósuljon meg . Minden termékünk megfelel az EU előírásoknak, 
minősített, CE jelöléssel ellátott .

Cégtörténet

DuPont™ and Nomex® are Trademarks or Registered Trademarks of E .I . du Pont de Nemours and Company or its affiliates .

PARTNER
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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, jól láthatóságot 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 ÖkoTex® védjeggyel ellátott ruházati termékekre egyre nagyobb hang- 
súlyt fektetünk . Az ÖkoTex® jelölés garanciát jelent arra, hogy az adott termék humán-ökológiai szempontok  
szerint optimális tulajdonságú, ezáltal jó közérzetet biztosít és az 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
Időjárással szembeni védőruhák védelmet biztosítanak eső, szél és hideg ellen .  Hagyományos textíliából készült 
termékek csak korlátozott ideig nyújtanak védelmet, ezért a legkorszerűbb anyagok felhasználását, ahol esetlege- 
sen több védelmi funkció is egyesítve van egy textílián belül, részesítjük előnyben ezen termékek gyártásánál . 

Jó láthatóságot 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 . jó 
láthatóság+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 alapanyag-
hoz 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, üzemanyag kútkezelő, 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
Hő- és lánghatás elleni védőruhák biztosítják a láng, másrészt a különböző hőforrások (sugárzó, konvektív) elleni 
védelmet .

Hegesztési munkák elleni védelem
A védőruha védelmet biztosít hegesztési és hasonló munkát végzők számára .

Ruházati programunk
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Lángmentes ruházatok
A lángmentesített alapanyagokból készülő védőruházatok általában 100% pamut vagy kevertszálas alapanyagok-
ból 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 .

Aluminium kifröccsenés elleni védelem
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 .

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 DuPontTM bevezetett egy széleskörű minőség-
biztosítási programot . A DuPontTM Nomex® Partner Program tagjai (fonós, szövős és konfekcionáló cégek) 
biztosítják a garantált minőséget .

A VEKTOR Munkavédelmi Kft. Magyarországon egyedüli tagja a DuPontTM 

Nomex® Partner Programnak lángálló védőruházatok fejlesztésére és  
gyártására vonatkoztatva!

A DuPontTM Nomex® Partner Program (NPP) egyfajta garancia, amely biztosítja part-
nereink számára a ruhadarabok minőségét, a szálanyag gyártástól a késztermékig . 
A program szerint tanúsított ruhadarabok a DuPontTM Nomex® Partner Program 
minőségi címkét viselik . Ezek a címkék lehetnek általános címkék, melyek arról 
tanúskodnak, hogy NPP alapanyag felhasználásával készültek . Ezen kívül, ha a ter-
mék részt vett DuPontTM Thermo-Man® (hő és láng ellen) vagy DuPontTM  Arc-Man® 
(ívvédelmi) teszten, azt is fel lehet tűntetni . 

NOMEX®

A Nomex® szálból készített alapanyagokat széles körben használják hő- és vegyi  
anyagok ellen védő ruházatokhoz, például tűzoltó bevetési ruhákhoz, autóversenyzők 
részére, repülős ruhákhoz 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 dörzsölés állósága 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!

PARTNER
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DuPontTM Thermo-Man® teszt
A DuPontTM 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) .

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  
DuPontTM Thermo-Man® tesztnek, illetve  
NPP gyártó által, NPP alapanyagból készül,  
megkapja a „Thermo-Man®” címkét is, ezzel 
jelezve a garantált minőséget . 

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 – hirtel-
en 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 . 
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Speciális védőruházat



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

Jó láthatóságot biz-
tosító védőruha 

Építőipar, útépítés, logisztika, szállítmányozás, a közlekedésben részt vevő 
dolgozók, ADR szállítmányozás, lőszergyártás, gázipari tevékenység, üzem-
anyag kútkezelés .

Antisztatikus 
védőruha

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

Folyékony vegy- 
szerek ellen védő 
ruha

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

Lángálló és antiszta-
tikus védőruha

Robbanásveszélyes helyen, gyulékony anyag közelében, hő- és lángha-
tásának kitett dolgozók vagy ennek veszélye: olajfinomító, gáz szolgáltató-
ipar, gyúlékony folyadékokkal és gázokkal való munkavégzés közbeni tűz- és 
robbanásveszély megelőzésére, gyógyszergyártás, vegyipar, kozmetikumok 
gyártása, bányászat .

Hő- és lánghatás 
elleni védőruha

Robbanásveszélyes helyen, gyulékony anyag közelében, hő- és lánghatás 
veszélyének kitett dolgozók részére: olajfinomító, gáz szolgáltatóipar, gyúlé-
kony folyadékokkal és gázokkal való munkavégzés közbeni tűz- és robbanás-
veszély megelőzésére, gyógyszergyártás, vegyipar, kozmetikumok gyártása, 
bányászat, létesítményi és önkéntes tűzoltók, gázipari tevékenység, villany-
szerelési 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 hegesz-
téshez, mikroplazma hegesztéshez, keményforrasztáshoz, ponthegesz-
téshez, valamint rutil bevonatú hegesztőpálcával történő MMA hegesztéshez, 
acélszerkezet gyártása, karosszéria hegesztés, vasúti kocsiszekrény javítás .

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

Felhasználási javaslatok

w w w . v e k t o r k f t . h u

8



MEGNEVEZÉS RENDELÉSI KÓD OLDAL ESŐVÉDŐ
LÁTHATÓ-

SÁGI
ANTISZTA-

TIKUS
FOLYÉKONY
VEGYSZER

HŐ- ÉS 
LÁNGHATÁS

HEGESZTŐ ÍVVÉDŐ

Savvédő kétrészes védőruha 60011, 60175, 60234 10 6.típusú

Coverstat antisztatikus 
védőruha

61063, 61064, 
61065, 61066, 61067 
61068, 61072

11,12

SOS antisztatikus esővédő 61083, 61081, 61082 13

Jó láthatóságot biztosító 
antisztatikus esőkabát

61173 14

Jó láthatóságot biztosító 
antisztatikus mellény

61172 14

Static antisztatikus védőruha
60F66, 60F67, 
60F68, 60F69, 
60F70, 60F72

15
PB [6]
típus

Foreman/E folyékony  
vegyszerek elleni 
antisztatikus védőruha

61618, 61619, 61620 16
PB [6]
típus

ADR védőruha
60G71, 60G72, 
60G73

17
PB [6]
típus

A1B1C1

Protect védőruha 60G74, 60G75 18
PB [6]
típus

A1B1C1

Secan kétrészes védőruha 60035, 60316, 60315 19
A1B1C1

E1
A1+A2

Secan bélelt védőruha 60013, 60015 19
A1B1C1

E1

Megatec antisztatikus, 
lángmentes védőruha

61278, 61279, 61280 20
PB [6]
típus

A1B1C1
E1F1

1-es oszt,
A1+A2

Megatec téliesített kétrészes 
védőruha

61787, 61788, 61789 21
PB [6]
típus

A1B1C1
E1F1

1-es oszt,
A1+A2

Kornél lángmentesített 
kétrészes védőruha

60D86, 60G42, 
60B29, 60D83

22
A1B1C1

D1

Lángálló, téliesített kétrészes 
védőruha

60197, 60198 22 A1B3C2

Megatec 300 antisztatikus, ív- 
és lángálló védőruha (4kA)

61482, 61480, 61481 23
PB [6]
típus

A1B1C1
F1

4kA

Flamestat ív- és lángálló 
védőruha (7kA)

61296, 61297, 61298 24
PB [6]
típus

A1B1C1
E2F1

A1+A2 7kA

Egyrétegű ív- és lángálló 
antisztatikus védőruha (4kA)

61299, 61300, 61301 25 A1B1C1 4kA

Nomex® hő és láng elleni, 
antisztatikus védőruha (4kA)

61695, 61696, 
61089, 61090, 
61662, 61663

26
PB [6]
típus

A1B1C1 4kA

Ív- és lángálló kétrészes 
védőruha (7kA)

61319, 61320, 61321 27 A1B1C1 7kA

Ív- és lángálló védőruha (7kA) 61697, 61698, 61699 27 A1B1C1 7kA

Multiprotector télikabát (4kA) 61651 28
PB [6]
típus

A1B2C2
2-es oszt,

A1+A2
4kA

Vektor 03 hő és láng elleni, 
antisztatikus védőruha

60A05, 60A69
61080, 60C69

73
PB [6]
típus

A1B1C1
F1

w w w . v e k t o r k f t . h u
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SAVVÉDŐ KÉTRÉSZES
VÉDŐRUHA
Rendelési kód: 
Kétrészes ruházat: 60011
Dzseki: 60175
Mellesnadrág: 60234

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: világoskék

Alapanyag: 100%PES

Formai kialakítás: a derék alá érő dzseki (60175) mellma-
gasságban 1-1 zsebfedős foltzsebbel, kihajtós gallérral, man-
dzsettás ujja végződéssel konfekcionált. A mellesnadrág (60234) 
kantáros, zsebes kialakítású.

Ajánlott terület: korlátozott védelmet nyújt folyékony vegysz-
erek ellen, véd a folyékony vegyszerek rövid ideig tartó, kisny-
omású folyadéksugarával, kismértékű permetezésével, valamint 
kis mennyiségű fröccsenésével szemben.

EK Típustanusítvány: B-015/2006

Szabvány száma: MSZ EN 13034 (6. típusú), MSZ EN 340

w w w . v e k t o r k f t . h u
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COVERSTAT ANTISZTATIKUS VÉDŐRUHA 
(DANI DZSEKI ÉS MELLESNADRÁG)
Rendelési kód: 
Dzseki: 61064
Mellesnadrág: 61065

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: PES+pamut+antisztatikus szál

Formai kialakítás: egyenes vonalú, elején 5 gombbal záródó, 
galléros dzseki (61064). A dzseki mellrészén 1-1 csapott sarkú, 
gombbal záródó zsebfedős foltzseb van.

A kantáros mellesnadrág (61065) eleje és háta mellrészen ma-
gasított. Az eleje mellrészen középen gombbal záródó zsebfedős 
foltzseb található. Az eleje nadrágszáron levarrt ferde benyúlás 
vonalú zseb van.

Ajánlott terület: a védőruha alapanyaga antisztatikus, ezért 
robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is 
használható.

EK Típustanusítvány: B-030/2008

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 1149-5

COVERSTAT ANTISZTATIKUS VÉDŐRUHA 
(DÖME DZSEKI ÉS MELLESNADRÁG)
Rendelési kód: 
Dzseki: 61063
Mellesnadrág: 61072

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: PES+pamut+antisztatikus szál

Formai kialakítás: egyenes vonalú, elején takarópánttal, 
húzózárral és 5 rejtett patenttal záródó, galléros dzseki (61063). 
Eleje 6 részből szabott. Az alsó részen függőleges benyúlású, ta-
kart húzózáras zsebek találhatók. Háta két részből szabott, két 
hosszanti bőséghajtással készül. A háta felsőrészre vízszintesen 
fényvisszaverő csík van varrva. A dzseki alja oldalrészen több so-
rosan gumírozott pántba végződik.

A kantáros mellesnadrág (61072) eleje és háta mellrészen ma-
gasított. A mellrész felső részén vízszintes benyúlású takart 
húzózáras zseb van. A mellrész két oldalán ferde benyúlás vo-
nalú zseb található, mellette a jobb oldalon foltzseb van felvarr-
va, amely középen tépőzárral záródó zsebfedős rádiózsebbé van 
alakítva. A nadrág jobb hátsó szárán szerszámzseb, az eleje 
nadrágszáron takart húzózáras ferde benyúlás vonalú zseb van.  
A háta felsőrészre vízszintesen fényvisszaverő csík van varrva. 

Ajánlott terület: a védőruha alapanyaga antisztatikus, ezért  
robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is 
használható.

EK Típustanusítvány: B-032/2008

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 1149-5

w w w . v e k t o r k f t . h u
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COVERSTAT ANTISZTATIKUS VÉDŐRUHA 
(TÉLIESÍTETT KABÁT ÉS   
MELLESNADRÁG)
Rendelési kód: 
Dzseki: 61066 
Kabát: 61067 
Mellesnadrág: 61068 

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: PES+pamut+antisztatikus szál
Bélés anyag: steppelt melegbélés

Formai kialakítás: egyenes vonalú, csípőig érő, kihajtós gallérú, 
húzózárral záródó, gallérba behajtható kapucnival készülő bélelt 
védődzseki (61066). Eleje közép húzózárral záródik, melyet  
takarópánt fed. Eleje mellmagasságban vízszintes szabásvonal-
lal készül, melybe mindkét oldalon tépőzárral záródó, zsebfedős 
zseb van kialakítva. A kabát eleje alsó részen ferde benyúlású, 
tépőzárral záródó, zsebfedős zsebek találhatók. A kabát háta 
felsőrészre vízszintesen fényvisszaverő csík van varrva. A kabát 
alja oldalrészen többsorosan gumírozott pántba végződik. Kicip-
zározható ujja alja rejtett patenttal záródik.

Egyenes vonalú, a comb felső részéig érő, kihajtós gallérú, 
húzózárral záródó bélelt védőkabát (61067). Raglán szabású 
ujja alja tépőzáras pánttal szabályozható. Eleje közép húzózár-
ral záródik, melyet tépőzáras takarópánt fed. Derékvonalnál 1-1 
körbetűzött foltzseb található. A kabát háta bélésben a derékvo-
nalon belső gumiszalag biztosítja a kényelmes mozgást. 
 
Eleje mellrésszel és magasított háta felsőrésszel készülő kan-
táros, bélelt téli nadrág (61068). Az eleje mellrészen körbetűzött 
tépőzáras zsebfedővel záródó, elejeszárakon 1-1 ferde benyúlású 
foltzseb van. A háta derékvonal gumizott. 

Ajánlott terület: a védőruha alapanyaga antisztatikus, ezért 
robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is 
használható.  A téliesített kabát és téliesített mellesnadrág össze-
állítású védőruha védelmet nyújt csapadékmentes hideg időjárás 
ellen.

EK Típustanusítvány: B-031/2008

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 1149-5
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SOS ANTISZTATIKUS ESŐVÉDŐ

Rendelési kód: 
Nadrág: 61082
Kabát: 61083
Kabát fényvisszaverő 
csíkkal: 61081

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: zöld

Alapanyag: PES+antisztatikus szál / PU kenéssel

Formai kialakítás: a kabát (61083) combközépig érő, kapuc-
nis, zsebes, patentos elejezáródású, raglán szabású termék. Ez 
a kabát megrendelhető fényvisszaverő csíkkal ellátott változatban 
is (melynek cikkszáma: 61081). A nadrág derékrésze gumis ki-
alakítású, eleje középen húzózárral és egy patenttal, a zsebnyílás 
tépőzárral záródik, mely a csípő két oldalán helyezkedik el.

Ajánlott terület: a védőruha alapanyaga antisztatikus, ezért  
robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is 
használható. A védőruha eső ellen nyújt védelmet, véd vízpermet-
ben, lecsurgó, csepegő vízben vagy vízzel, illetve nem veszélyes 
folyadékokkal végzett munkáknál. A kabát önállóan használva is 
biztosítja az eső elleni védelmet, azonban az esővédő antisztati-
kussága csak antisztatikus nadrággal viselve biztosított.

EK Típustanusítvány: B-037/2008

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 343, MSZ EN 1149-5
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JÓ LÁTHATÓSÁGOT BIZTOSÍTÓ  
ANTISZTATIKUS ESŐKABÁT

Rendelési kód: 61173
Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: citromsárga

Alapanyag: PES+pamut+antisztatikus szál

Formai kialakítás: combközépig érő, kapucnis, zsebes, paten-
tos elejezáródású, raglán szabású, fényvisszavető csíkkal ellátott 
esőkabát. 

Ajánlott terület: a védőkabát jó láthatóságot biztosít nappali és 
éjjeli munkavégzésnél. Alapanyaga antisztatikus, ezért robbanás-
veszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használható. A 
védőruha 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 az esővédő antisztatikussága csak 
antisztatikus nadrággal viselve biztosított.

EK Típustanusítvány: B-023/2009

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 343, MSZ EN 1149-
5, MSZ EN 471

JÓ LÁTHATÓSÁGOT BIZTOSÍTÓ 
ANTISZTATIKUS MELLÉNY

Rendelési kód: 61172
Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: narancssárga

Alapanyag: PES+antisztatikus szál

Formai kialakítás: az egyenes vonalú, csípőig érő mellényen 2 
sorban ezüst színű fényvisszavető csík van elhelyezve. A mellény 
záródását tépőzár biztosítja. 

Ajánlott terület: a védőmellény láthatóságot biztosít nappali és 
éjszakai munkavégzéshez. Alapanyaga antisztatikus, ezért rob-
banásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használ-
ható.

EK Típustanusítvány: B-026/2009 

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 471, MSZ EN 1149-5
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STATIC ANTISZTATIKUS VÉDŐRUHA

Rendelési kód: 
Dzseki: 60F66
Mellesnadrág: 60F67
Dzseki: 60F68
Mellesnadrág: 60F69 
Zubbony: 60F72 
Derekas nadrág: 60F70

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: sötétkék, fekete, piros, szürke

Alapanyag: pamut+PES+antisztatikus szál

Formai kialakítás: csípőig érő dzseki (60F66), elején takart 
gombolással, elől csúcsos, kihajtós gallérral. Alja pántba fogott, 
elején bőséghajtással készül. Mellrészen 1-1 csapott sarkú, 
zsebfedős, gombbal záródó foltzsebbel. A kantáros mellesnadrág 
(60F67) eleje és háta magasított. Az eleje mellrészen rávarrt, 
zsebfedős, a nadrágszáron ferde benyúlású zsebekkel. A nadrág 
jobb hátsó szárán szerszámzseb és 1-1 farzseb van. 

Derék alá érő, szűkített fazonú kabát (60F68), elején takart gom-
bolással, elől csúcsos, kihajtós gallérral. Az alja pántba fogott, 
oldalrészen gumizott. A kabát mellrészén 1-1 csapott sarkú, 
tépőzárral záródó zsebfedős foltzsebbel. Rendelhető gombos 
vagy tépőzáras változatban. A kantáros mellesnadrág (60F69), 
eleje és háta magasított. Az eleje mellrészen rávarrt, az eleje  
nadrágszáron ferde benyúlás vonalú zsebekkel. A nadrág jobb 
hátsó szárán szerszámzseb és 1-1 farzseb van.

Csípő alá érő, egyenes vonalú zubbony (60F72), elején takart 
záródással, elől csúcsos, kihajtós gallérral. A kabát bal mellrészén 
1 zsebfedős, jobb oldalon 1 rejtett, derékvonalon 1-1 zsebfedős 
foltzsebbel (patenttal, gombbal, v. tépőzárral záródnak). A derekas 
nadrág (60F70), takart húzózáras elejehasítékkal, nagyméretű 
övtartókkal, térdfolttal, 1-1 ferde benyúlású svéd zsebbel, hátsó 
szárakon 1-1 tépőzáras, zsebfedős foltzsebbel, külső szárakon 
1-1 combzsebbel készül. Rendelhető ülepfoltos változatban is.

Ajánlott terület: az antisztatikus védőruha korlátozott védel-
met nyújt folyékony vegyszerek ellen, véd a folyékony vegyszerek 
rövid ideig tartó, kisnyomású folyadéksugarával, kismértékű per-
metezésével, valamint kis mennyiségű fröccsenésével szemben. 
Alapanyaga antisztatikus, ezért robbanásveszélyes helyen és 
gyúlékony anyag közelében is használható.

EK Típustanusítvány: B-018/2006, B-019/2006

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 1149-5, MSZ EN 
13034 (PB [6] típus)
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FOREMAN/E FOLYÉKONY VEGYSZEREK 
ELLENI ANTISZTATIKUS VÉDŐRUHA
Rendelési kód: 
Kétrészes ruházat: 61618
Dzseki: 61619
Mellesnadrág: 61620

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: fekete, sötétkék, szürke, piros

Alapanyag: PES+pamut+antisztatikus szál

Formai kialakítás: csípő alá érő, egyenes vonalú, elején ma-
gasan záródó, álló galléros dzseki. Eleje közép húzózárral záródik, 
melyet takarópánt fed. Eleje és háta középrészen fényvisszaverő 
paszpól csík van elhelyezve. Derékvonal alatt ferde benyú-
lású, húzózárral záródó, egyszegélyes bevágott zseb található.  
Hátrészen bőséghajtás van kialakítva, ami a hát középvonaláig 
tart. Bal ujja felső részén tépőzárral záródó, zsebfedős foltzseb 
van feltűzve. A dzseki alja a háta részen hosszított, mindkét oldalt 
tépőzáras pánttal szabályozható. Magasított derékrésszel kialakí-
tott mellesnadrág. Az eleje mellrészen középen tépőzárral záródó 
zsebfedős foltzseb, derékvonal alatt, jobb és bal elején foltzseb 
van feltűzve.

Ajánlott terület: az antisztatikus védőruha korlátozott védel-
met nyújt folyékony vegyszerek ellen, véd a folyékony vegyszerek 
rövid ideig tartó, kisnyomású folyadéksugarával, kismértékű per-
metezésével, valamint kis mennyiségű fröccsenésével szemben. 
Alapanyaga antisztatikus, ezért robbanásveszélyes helyen és 
gyúlékony anyag közelében is használható.

EK Típustanusítvány: B-027/2011

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 1149-5, MSZ EN 
13034 (PB [6] típus)
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ADR VÉDŐRUHA 

Rendelési kód: 
Dzseki: 60G71
Mellesnadrág: 60G72

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: fekete, royal kék

Alapanyag: modacril+pamut+antisztatikus szál

Formai kialakítás: a derékig érő galléros dzseki (60G71)  
takart húzózárral záródik. Mell, és derékmagasságában 1-1  
takart húzózáras zseb található. Az ujja aljába gumi van befogva, 
bősége állítható. A magasított derekú kantáros sokzsebes nadrág 
(60G72) derékvonala, aljvonala gumírozott. A nadrág aljának 
bősége állítható.

Ajánlott terület: az antisztatikus védőruha, hő- és lánghatás, 
valamint folyékony vegyszerek ellen véd. Alapanyaga korlátozott 
lángterjedésű antisztatikus szövet, ezért robbanásveszélyes he-
lyen 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 el-
len min. 8 sec-ig biztosít védelmet. Véd a folyékony vegyszerek 
rövid ideig tartó, kisnyomású folyadéksugarával, kismértékű per-
metezésével, valamint kis mennyiségű fröccsenésével szemben.

EK Típustanusítvány: B-002/2008

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 1149-5, MSZ EN 
13034 (PB [6] típus), MSZ EN 531 (A1, B1, C1)

ADR VÉDŐRUHA BÉLELT KABÁTTAL 

Rendelési kód: 
Bélelt kabát: 60G73

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: fekete, royal kék

Alapanyag: modacril+pamut+antisztatikus szál
Bélés anyag: steppelt melegbélés

Formai kialakítás: téliesített, galléros, derékrészen gumíro-
zott, derékig érő kabát. Steppelt eleje- és háta teila résszel és 
steppelt könyökfolttal készül. Eleje húzózárral záródik, tépőzáras 
takarópánttal fedett. Elején 1-1 db ferde vonalú, húzózáras 
zsebfedős tépőzáras foltzsebbel készül. Ujja alja kézelőbe fogott, 
mely bősége tépőzáras pánttal állítható. Védelmi képességet a 
60G72 mellesnadrággal biztosítja.

Ajánlott terület: az antisztatikus védőruha, hő- és lánghatás, 
valamint folyékony vegyszerek ellen véd. Alapanyaga korlátozott 
lángterjedésű antisztatikus szövet, ezért robbanásveszélyes he-
lyen 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 el-
len min. 8 sec-ig biztosít védelmet. Véd a folyékony vegyszerek 
rövid ideig tartó, kisnyomású folyadéksugarával, kismértékű per-
metezésével, valamint kis mennyiségű fröccsenésével szemben.

EK Típustanusítvány: B-003/2008

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 1149-5, MSZ EN 
13034 (PB [6] típus), MSZ EN 531 (A1, B1, C1)
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PROTECT VÉDŐRUHA

Rendelési kód: 
Dzseki: 60G74
Mellesnadrág: 60G75

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: fekete, royal kék

Alapanyag: modacril+pamut+antisztatikus szál

Formai kialakítás: a derékig érő dzseki (60G74) mellma-
gasságában 1-1 foltzsebbel, kihajtós gallérral, mandzsettás 
ujjavégződéssel konfekcionált. A magasított derekú kantáros 
sokzsebes nadrág (60G72) dereka és alja gumírozott. A nadrág 
aljának bősége állítható.

Ajánlott terület: az antisztatikus védőruha, hő- és lánghatás, 
valamint folyékony vegyszerek ellen véd. Alapanyaga korlátozott 
lángterjedésű antisztatikus szövet, ezért robbanásveszélyes he-
lyen 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 el-
len min. 8 sec-ig biztosít védelmet. Véd a folyékony vegyszerek 
rövid ideig tartó, kisnyomású folyadéksugarával, kismértékű per-
metezésével, valamint kis mennyiségű fröccsenésével szemben.

EK Típustanusítvány: B-004/2008

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 1149-5, MSZ EN 
13034 (PB [6] típus), MSZ EN 531 (A1, B1, C1)
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SECAN BÉLELT VÉDŐRUHA

Rendelési kód: 
Bélelt kabát: 60013 
Mellesnadrág: 60015

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: royal kék, sötétkék, zöld

Alapanyag: pamut, lángálló kikészítéssel
Bélés anyag: steppelt melegbélés

Formai kialakítás: a húzózáras (60013) elejű vastag téli kabát 
megfelelő kiegészítője a szintén bélelt mellesnadrág (60015).

Ajánlott terület: a védőruha hő- és lánghatás, valamint csa-
padékmentes hideg időjárás ellen véd. Alapanyaga korlátozott 
lángterjedésű szövet, 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, valamint megol-
vadt vas (min. 60 g) fröccsenése ellen biztosít védelmet. 

EK Típustanusítvány: B-036/2008

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 531 (A1, B1, C1, E1)

SECAN KÉTRÉSZES VÉDŐRUHA

Rendelési kód: 
Kétrészes ruházat: 60035 
Dzseki: 60316
Mellesnadrág: 60315

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: royal kék, sötétkék, zöld

Alapanyag: pamut, lángálló kikészítéssel

Formai kialakítás: a derék alá érő dzseki mellmagasságban 
1-1 zsebfedős foltzsebbel, kihajtós gallérral, mandzsettás ujja-
végződéssel   konfekcionált. A mellesnadrág kantáros, zsebes 
kialakítású.

Ajánlott terület: a védőruha hő- és lánghatás ellen véd. Alap-
anyaga korlátozott lángterjedésű szövet, használhatják hegesztési 
és hasonló munkát végzők, továbbá hő hatásának kitett dolgozók. 
A védőruha közvetlen lánghatás ellen min. 3 sec-ig, 20 kW/m2 
intenzitású sugárzó hőhatás ellen min. 8 sec-ig, megolvadt vas 
(min. 60 g), valamint megolvadt fémek kismértékű fröccsenése 
(min. 15 csepp) ellen biztosít védelmet.

EK Típustanusítvány: B-022/2008

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 531 (A1, B1, C1, E1), 
MSZ EN ISO 11611 (A1+A2)
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MEGATEC ANTISZTATIKUS, 
LÁNGMENTES VÉDŐRUHA
Rendelési kód: 
Kétrészes ruházat: 61278
Dzseki: 61279 
Mellesnadrág: 61280

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: PES+pamut+antisztatikus szál

Formai kialakítás: egyenes vonalú, állógalléros dzseki, húzózár-
ral és a takarópánton elhelyezett tépőzárakkal záródik. Az álló-
gallér tépőzárral záródik. A dzseki mellrészén 1-1 csapott sarkú, 
tépőzárral záródó, zsebfedős foltzseb van.
Magasított derékrésszel kialakított, kantáros mellesnadrág. 
A mellrészen egy csapott sarkú, gombbal záródó, zsebfedős 
foltzseb van. Háta derékvonalon gumizott. Derékvonal alatt, jobb 
és bal elején foltzseb van feltűzve.

Ajánlott terület: az antisztatikus védőruha hegesztési munkák-
hoz, hő- és lánghatás, valamint folyékony vegyszerek 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. A védőruha köz-
vetlen lánghatás ellen min. 4 sec-ig, 20 kW/m2 intenzitású sug-
árzó 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 tartó, kisnyomású 
folyadéksugarával, kismértékű permetezésével valamint kis 
mennyiségű folyadék fröccsenésével szemben.

EK Típustanusítvány: B-033/2009 

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 1149-5, MSZ EN ISO 
11612 (A1, B1, C1, E1, F1), MSZ EN ISO 11611 (1-es oszt, A1), 
MSZ EN ISO 14116, MSZ EN 13034 (PB [6] típus)
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MEGATEC TÉLIESÍTETT KÉTRÉSZES 
VÉDŐRUHA
Rendelési kód: 
Kétrészes ruházat: 61787 
Dzseki: 61788 
Mellesnadrág: 61789

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: PES+pamut+antisztatikus szál

Formai kialakítás: a bélelt kabát egyenes vonalú, csípőig érő, 
galléros, húzózáras záródású, többrétegű. A mellesnadrág maga-
sított háta résszel készül, zsebes, kantáros.

Ajánlott terület: az antisztatikus téliesített védőruha hegesztési 
munkákhoz, hő- és lánghatás, folyékony vegyszerek, 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. A védőruha közvetlen 
lánghatás, sugárzó hőhatás, kontakt hő, megolvadt vas, valamint 
megolvadt fémek kismértékű fröccsenése ellen biztosít védelmet. 
Korlátozott védelmet nyújt folyékony vegyszerek rövid ideig tartó, 
kisnyomású folyadéksugarával, kismértékű permetezésével vala-
mint kis mennyiségű folyadék fröccsenésével szemben.

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 1149-5, MSZ EN ISO 
11612, MSZ EN ISO 11611, MSZ EN 13034 (PB [6] típus)
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KORNÉL LÁNGMENTESÍTETT 
KÉTRÉSZES VÉDŐRUHA
Rendelési kód: 
Kétrészes ruházat: 60B29 
Dzseki: 60D86
Mellesnadrág: 60D83 
Derekas nadrág: 60G42

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: sötétkék

Alapanyag: Vinex FR-9B

Formai kialakítás: a csípőig érő, takart eleje megoldású dzseki 
(60D86) mellmagasságban és derékvonalon 1-1 zsebfedős 
foltzsebbel, kihajtós gallérral, mandzsettás ujja végződéssel kon-
fekcionált. A mellesnadrág (60G42) kantáros, zsebes kialakítású. 
Derekas nadrággal is rendelhető.

Ajánlott terület: a védőruha hő- és lánghatás, valamint alumí-
nium kifröccsenés ellen véd. Alapanyaga korlátozott lángterjedésű 
szövet, használhatják hő hatásának kitett dolgozók, valamint 
alumínium feldolgozóipar dolgozói. A védőruha közvetlen lángha-
tás ellen min. 3 sec-ig, 20 kW/m2 intenzitású sugárzó hőhatás 
ellen min. 8 sec-ig, valamint megolvadt alumínium (min. 100 g) 
fröccsenése ellen biztosít védelmet.

EK Típustanusítvány: 48408-1

Szabvány száma: MSZ EN 531 (A1, B1, C1, D1)

LÁNGÁLLÓ, 
TÉLIESÍTETT KÉTRÉSZES VÉDŐRUHA
Rendelési kód: 
Kabát: 60197 
Nadrág: 60198

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: royal kék, sötétkék

Alapanyag: Nomex® Comfort
Bélés anyag: steppelt melegbélés

Formai kialakítás: a bélelt kabát egyenes vonalú, csípőig érő, 
galléros, cippes elejű, többrétegű. A mellesnadrág magasított 
hátarésszel készül, zsebes, kantáros.

Ajánlott terület: az antisztatikus védőruha hő- és lánghatás, 
valamint csapadékmentes hideg időjárás ellen véd. Használhatják 
hő hatásának kitett dolgozók. A védőruha közvetlen lánghatás 
ellen min. 13 sec-ig, 20 kW/m2 intenzitású sugárzó hőhatás el-
len min. 31 sec-ig biztosít védelmet. Külső anyaga antisztatikus, 
ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is 
használható. 

EK Típustanusítvány: B-007/2006

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 1149-5, MSZ EN 531 
(A1, B3, C2)
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MEGATEC 300 ANTISZTATIKUS, ÍV- ÉS 
LÁNGÁLLÓ VÉDŐRUHA (4KA)
Rendelési kód: 
Kétrészes ruházat: 61482
Dzseki: 61480
Mellesnadrág: 61481

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: PES+pamut+antisztatikus szál

Formai kialakítás: egyenes vonalú, elől rejtett gombolással 
záródó, galléros dzseki, ezüst színű fényvisszaverő paszpól-
lal díszített. A törzsrészen és az ujjakon egy-egy ezüst színű 
fényvisszaverő csík van körben felvarrva. A dzseki mellrészén 1-1 
tépőzárral záródó, zsebfedős foltzseb van feltűzve. Ujja alján a 
kézelő tépőzárral záródik. A dzseki alja mindkét oldalon gumizott. 
Magasított derékrésszel kialakított, kantáros mellesnadrág. Az 
ülep és a térd rész dísztűzött erősítő rátéttel készül. A nadrág 
szárán körbe ezüst színű fényvisszaverő csík van. A mellrészen 
tépőzárral záródó, zsebfedős foltzseb van.

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

EK Típustanusítvány: 5/2010 

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN ISO 11612 (A1, B1, 
C1, F1), MSZ EN 1149-5, MSZ EN 61482-1-2 (4 kA), MSZ EN 
13034 (PB [6] típus), MSZ EN ISO 14116

w w w . v e k t o r k f t . h u

2 3



FLAMESTAT ÍV- ÉS LÁNGÁLLÓ 
VÉDŐRUHA (7KA)
Rendelési kód: 
Kétrészes ruházat: 61296 
Dzseki: 61297 
Mellesnadrág: 61298

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: royal kék

Alapanyag: pamut+antisztatikus szál, lángálló kikészítéssel

Formai kialakítás: a dzseki álló galléros, egyenes vonalú, eleje 
közepén cipzárral záródik, melyet takarópánt fed.  Eleje mellrész 
vonalában 1-1 rátűzött zsebfedős zseb, az alja részén is 1-1 
rátűzött zsebfedős zseb, a bal ujján, a felkar részen zsebfedővel 
ellátott zseb található. Mellesnadrág mellrésze egybeszabott 
a nadrágszárral. A nadrág háta derékrésznél el van vágva.  
Az eleje és háta mellrész oldalon magasított, ívelt vonalú. Az eleje 
nadrágszáron rátűzött, ferde benyúlás zseb van. A mellesnadrág 
eleje cipzárral záródik, melyet takarópánt fed.

Ajánlott terület: az antisztatikus védőruha hegesztési munkák-
hoz, villamos ív-, hő- és lánghatás, valamint folyékony vegyszerek 
ellen biztosít megfelelő védelmet.
Megfelelő védelmet biztosít a kisfeszültségű hálózaton (max: 
500 V, 50 Hz-es váltakozó feszültség) előforduló zárlati áram (7 
kA) által létrejövő villamos ív hatása ellen. Alapanyaga korláto-
zott lángterjedésű antisztatikus szövet, ezért robbanásveszélyes 
helyen és gyúlékony anyag közelében is használható. Használ-
hatják hegesztési és hasonló munkát végzők, továbbá hő ha-
tásának 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. 120 
g), valamint megolvadt fémek kismértékű fröccsenése (min. 25 
csepp) ellen biztosít védelmet. Korlátozott védelmet nyújt folyéko-
ny vegyszerek rövid ideig tartó, kisnyomású folyadéksugarával, 
kismértékű permetezésével valamint kis mennyiségű folyadék 
fröccsenésével szemben.  

EK Típustanusítvány: 13/2009 

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN ISO 11612 (A1, B1, 
C1, E2, F1), MSZ EN ISO 11611 (A1+A2), MSZ EN 1149-5, MSZ 
EN 61482-1-2 (7 kA), MSZ EN 13034 (PB [6] típus), MSZ EN 
ISO 14325
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EGYRÉTEGŰ ÍV- ÉS LÁNGÁLLÓ 
ANTISZTATIKUS VÉDŐRUHA (4KA)
Rendelési kód: 
Kétrészes ruházat: 61299 
Dzseki: 61300
Mellesnadrág: 61301

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: royal kék, sötétkék

Alapanyag: Nomex® Comfort

Formai kialakítás: a dzseki álló galléros, egyenes vonalú, eleje 
közepén cipzárral záródik, melyet takarópánt fed.  Eleje mellrész 
vonalában 1-1 rátűzött zsebfedős zseb, az alja részén is 1-1 
rátűzött zsebfedős zseb, a bal ujján, a felkar részen zsebfedővel 
ellátott zseb található. Mellesnadrág eleje mellrész egybeszabott 
a nadrág szárral. A nadrág háta derékrésznél el van vágva. Az 
eleje és háta mellrész oldalon magasított, ívelt vonalú. Az eleje 
nadrágszáron rátűzött, ferde benyúlás zseb van. A mellesnadrág 
eleje cipzárral záródik, melyet takarópánt fed.

Ajánlott terület: az antisztatikus védőruha villamos ív-, hő- és 
lánghatás ellen véd. Megfelelő védelmet biztosít a kisfeszültségű 
hálózaton (max: 500 V, 50 Hz-es váltakozó feszültség) előforduló 
zárlati áram (4 kA) által létrejövő villamos ív hatása ellen. Alapanya- 
ga korlátozott lángterjedésű antisztatikus szövet, ezért robbanás-
veszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használható. 
Használhatják hő hatásának kitett dolgozók. A védőruha köz-
vetlen lánghatás ellen min. 4 sec-ig, 20 kW/m2 intenzitású sug-
árzó hőhatás ellen min. 7 sec-ig biztosít védelmet.

EK Típustanusítvány: 12/2009 

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN ISO 11612 (A1, B1, 
C1), MSZ EN 1149-5, MSZ EN 61482-1-2 (4 kA)
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NOMEX® HŐ ÉS LÁNG ELLENI, 
ANTISZTATIKUS VÉDŐRUHA (4KA)
Rendelési kód: 
Dzseki: 61695 
Mellesnadrág: 61696
Dzseki: 61089
Mellesnadrág: 61090
Dzseki: 61662
Mellesnadrág: 61663

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: royal kék, sötétkék

Alapanyag: Nomex® Comfort

Formai kialakítás: a derék alá érő dzseki, mellmagasságban 
1-1 zsebfedős foltzsebbel, kihajtós gallérral, mandzsettás ujja 
végződéssel konfekcionált. A mellesnadrág kantáros, zsebes 
kialakítású. Rendelhető rejtett gombos (61695 dzseki, 61696 
mellesnadrág) vagy rejtett patentos (61089 dzseki, 61090 melles- 
nadrág) változatban. A rejtett gombos fazon kérhető könyök-, 
térd- és ülepfolttal (61662 dzseki, 61663 mellesnadrág).

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

EK Típustanusítvány: B-008/2012

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 13034 (PB [6]  
típus), MSZ EN ISO 11612 (A1 B1 C1), MSZ EN 1149-5, MSZ EN 
61482-1-2 (4kA)
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ÍV- ÉS LÁNGÁLLÓ VÉDŐRUHA (7KA)

Rendelési kód: 
Kétrészes ruházat: 61697
Dzseki: 61698 
Mellesnadrág: 61699

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: piros, szürke, sötétkék, enciánkék

Alapanyag: Nomex® Comfort

Formai kialakítás: elején magasan záródó, rejtett húzózáras, 
galléros dzseki. Az alsózsebek húzózáras, alsó benyúlású, be-
vágott zsebek. Ujja alja kézelőbe van befogva, mely tépőzárral 
záródik. Az eleje és az ujja felső része két rétegű alapanyagból 
készül. Alja derékpántban végződik, mindkét oldalrészen gumizott.
A kantáros mellesnadrág eleje és háta oldalt magasított. Az eleje 
mellrészen középen ceruzazsebbel és tépőzárral záródó zsebfedős 
foltzsebbel, a nadrágszáron ferde benyúlás vonalú zsebbel készül. 
A háta derékbősége gumizott. A nadrág eleje a comb felsőrészétől 
kb. a lábszár közepéig két rétegű alapanyagból készül.

Ajánlott terület: az antisztatikus védőruha villamos ív-, hő- és 
lánghatás ellen véd. Megfelelő védelmet biztosít a kisfeszültségű 
hálózaton (max: 500 V, 50 Hz-es váltakozó feszültség) előforduló 
zárlati áram (7 kA) által létrejövő villamos ív hatása ellen. Alapanya- 
ga korlátozott lángterjedésű antisztatikus szövet, ezért robbanás-
veszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használható. 
Használhatják hő hatásának kitett dolgozók. A védőruha köz-
vetlen lánghatás ellen min. 4 sec-ig, 20 kW/m2 intenzitású sug-
árzó hőhatás ellen min. 7 sec-ig biztosít védelmet. 

EK Típustanusítvány: 3/2012 

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 61482-1-2 (7 kA), 
MSZ EN ISO 11612 (A1, B1, C1), MSZ EN 1149-5)

ÍV- ÉS LÁNGÁLLÓ 
KÉTRÉSZES VÉDŐRUHA (7KA)
Rendelési kód: 
Dzseki: 61319
Mellesnadrág: 61320
Köppeny: 61321

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: royal kék, sötétkék

Alapanyag: Nomex® Comfort

Formai kialakítás: a védőruha eleje és az ujja duplázva készül. A 
derékig érő dzseki mellmagasságban 1-1 zsebfedős foltzsebbel, 
kihajtós gallérral, mandzsettás ujja végződéssel konfekcionált. A 
mellesnadrág kantáros, zsebes kialakítású és elülső vonala szin-
tén duplázott. A mellesnadrág rendelhető dzsekivel vagy köpeny- 
nyel.

Ajánlott terület: az antisztatikus védőruha villamos ív- hő- és 
lánghatás ellen véd. Megfelelő védelmet biztosít a kisfeszültségű 
hálózaton (max: 500 V, 50 Hz-es váltakozó feszültség) előforduló 
zárlati áram (7 kA; 0,5 sec) által létrejövő villamos ív hatása el-
len. 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. 

EK Típustanusítvány: 11/2009

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 531 (A1, B1, C1), MSZ 
EN 61482-1-2 (7kA), MSZ EN 1149-5
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MULTIPROTECTOR TÉLIKABÁT (4KA)

Rendelési kód: 61651
Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: kék, piros, szürke

Külső anyag: protex+pamut+antisztatikus szál+PU laminát
Bélés anyag: lángálló
Kivehető bélés: lángálló polár

Formai kialakítás: egyenes vonalú, álló galléros, kivehető 
béléses télikabát. A kivehető bélés önmagában is használható. 
Eleje húzózárral záródik mely takarópánttal fedett. Húzózár-
ral rögzített, levehető kapucnival. A külső kabát derékrészen  
zsinórszorító segítségével, ujja alja bőség tépőzáras pánt segít-
ségével szabályozható. Mindkét oldalon az alja részen zsebfedős 
zseb van elhelyezve. Mell és háta felső részén fényvisszavető 
paszpól csík van bevarrva. A kabát külső huzata lángálló anyag-
gal van bélelve. A kabát hegesztett varratokkal készül, a 100%-
os vízállóság érdekében. Kivehető, lángálló polár bélés mindkét 
oldalán oldal benyúlásos foltzseb van elhelyezve. 

Egyéb szempontok: rendelhető kapucnival, védősisakhoz 
kialakított kapucnival vagy anélkül. Multifunkcionalitásának 
jelentősége, hogy a kivehető béléssel együtt télen meleg kabát, 
míg az enyhébb időszakokban szél és eső ellen nyújt védelmet.

Ajánlott terület: a védőkabát biztosítja az eső és a hideg elleni 
védelmet, azonban hegesztési munkákhoz, villamos ív-, hő-, láng-
és folyékony vegyszerek elleni védelmet és antisztatikusságot 
csak azonos védelmi képességű nadrággal viselve biztosít.
A védőkabát a kivehető béléssel és nélküle is megfelelő védel-
met biztosít a kisfeszültségű hálózaton (max: 400 V, 50 Hz-es 
váltakozó feszültség) előforduló zárlati áram (4 kA) által létrejövő 
villamos ív hatása ellen. Alapanyaga korlátozott lángterjedésű an-
tisztatikus szövet, ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony 
anyag közelében is használható. Használhatják hegesztési és 
hasonló munkát végzők, továbbá hő hatásának kitett dolgozók. 
A védőruha közvetlen lánghatás ellen min. 10 sec-ig, 20 kW/
m2 intenzitású sugárzó hőhatás ellen min. 20 sec-ig, valamint 
olvadt fémek kismértékű fröccsenése (min. 25 csepp) ellen  
biztosít védelmet. Korlátozott védelmet nyújt folyékony vegysz-
erek rövid ideig tartó, kisnyomású folyadéksugarával, kismértékű 
permetezésével valamint kis mennyiségű folyadék fröccsenésével 
szemben. A védőkabát megfelelő eső elleni védelmet biztosít, a 
kivehető béléssel véd a hűvös időjárással szemben. 

EK Típustanúsítvány: B-030/2011

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 1149-5, MSZ EN 
61482-1-2 (4kA), MSZ EN 13034 (PB [6] típus), MSZ EN ISO 
11612 (A1 B2 C2), MSZ EN 343, MSZ EN ISO 11611 (2-es oszt, 
A1), MSZ 93-15
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HEKTOR DZSEKI

Rendelési kód: 61631
Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag:  kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 
100% pamut

Formai kialakítás: egyenes vonalú, álló galléros, elején húzózár-
ral záródó dzseki. Alján 2 egyenes vonalú, húzózáras bevágott 
zseb, mellrészen tépőzárral záródó zsebfedős foltzseb van  
elhelyezve. Jobb oldalon a mellzseben mobilzseb van. Eleje és 
háta felső részén, valamint az ujja teljes hosszán fényvisszavető 
paszpól csík van bevarrva. Bal ujja felső részén zsebfedővel záródó  
tasakos zseb van. Mindkét ujja alsó részén fényvisszavető csík van  
elhelyezve 2 sorban. Hátán bőséghajtás található. Az ujja alja és 
a kabát alja bőség tépőzáras pánt segítségével szabályozható. 
Az állógallér belső része, a tasakos zsebek, ujja és oldal rész a 
szabásvonalaknak köszönhetően az alapszíntől eltérő színekkel is 
kombinálható.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, 
koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. A dzsekin elhe-
lyezett fényvisszavető csík a jólláthatóságot segíti elő.

Szabvány száma: MSZ EN 340
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HEKTOR MELLESNADRÁG

Rendelési kód: 61632
Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag:  kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 
100% pamut

Formai kialakítás: mellesnadrág, eleje mellrész külön, a hát-
rész a szárral egybeszabott. Az eleje és háta mellrész oldalon 
magasított, ívelt vonalú. Az eleje mellrészen középen tépőzárral 
záródó zsebfedős foltzseb van, melyen mobilzseb van elhelyezve. 
A zseb felett, az elejerész teljes hosszában paszpól csík van be-
varrva. Az eleje nadrágszáron levarrt ferde benyúlású zseb van, 
melyre paszpól csík van varrva. Takart eleje hasíték, húzózárral 
záródik.  A nadrág mindkét külső szárán tasakos, zsebfedős zseb 
van elhelyezve, derékrészen 2 gombbal zárható oldalnyílás van. A 
4 cm széles kantár, adott szakaszon gumírozott, a kantár csat-
tal záródik. A nadrág elején, térd részen térdbetét elhelyezésére 
kialakított tépőzárral záródó zseb van elhelyezve. A nadrág alsó 
szárán 1 sorban fényvisszavető csík van felvarrva. A nadrág hátsó 
részén 1-1 zsebfedős farzseb van elhelyezve. A tasakos zsebek az 
alapszíntől eltérő színnel kombinálhatóak.

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

Szabvány száma: MSZ EN 340
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HEKTOR DEREKAS NADRÁG

Rendelési kód: 61633
Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag:  kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 
100% pamut

Formai kialakítás: az egyenes szárú nadrág, elején íves benyú-
lású zseb van. Elején bőséghajtás található. Derékrészen övbújtató 
van elhelyezve. Eleje hasíték takart, húzózárral záródik.  Bal külső 
száron tasakos, zsebfedős zseb van elhelyezve, melyen mobil és 
ceruza zsebek is találhatóak. Szerszámakasztó a zseb felett he-
lyezkedik el. Jobb hátsó száron tasakos szerszámzseb van elhe-
lyezve. Hátsó részen, mind a két oldalon, erősített foltzseb van. 
A nadrág elején, térd részen térdbetét elhelyezésére kialakított 
tépőzárral záródó zseb van elhelyezve. Zsebek és a derékrészen 
elhelyezett szabásvonal az alapszíntől eltérő színnel kombinálható.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, 
koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

HEKTOR MELLÉNY

Rendelési kód: 61634
Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag:  kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 
100% pamut
Bélés anyag: polár vagy steppelt selyem bélés

Formai kialakítás: bélelt, takart húzózáras eleje záródással 
készült mellény. Eleje mellrészen és háta felső részen fényvisszavető 
paszpól van bevarrva. Eleje és háta felsőrész vízlepergető  
anyaggal kombinált. Eleje alsó részén, mind a két oldalon ferdén 
bevágott, húzózáras zseb van elhelyezve.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, 
koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. 

Szabvány száma: MSZ EN 340
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HEKTOR TÖBBFUNKCIÓS TÉLI KABÁT

Rendelési kód: 61644
Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték (külső anyag): fekete, sötétkék, zöld, szürke 
Színválaszték (polár): fekete

Alapanyag: 100%PES, PU kenéssel (vízlepergető)
Bélés anyag: polár

Formai kialakítás: egyenes vonalú, álló galléros, kivehető 
béléses télikabát. A kivehető bélés önmagában is használható. 
Eleje húzózárral záródik mely takarópánttal fedett. Húzózárral 
rögzített, levehető kapucnival. A kabát alja bőség zsinórszo-
rító segítségével, ujja alja bőség tépőzáras pánt segítségével 
szabályozható. Mindkét eleje mellrészen függőleges vonalú bev-
ágott húzózáras zseb található. Mindkét oldalon az alja részen 
zsebfedős, kétfunkciós (oldalról is be lehet nyúlni) tasakos zseb 
van elhelyezve. Mell és háta felső részén, valamint az ujja teljes 
hosszán fényvisszavető paszpól csík van bevarrva. A kabát külső 
huzata necc anyaggal van bélelve. A huzat oldalsó és ujja felső ré-
sze az alapszíntől eltérő színnel kombinálható. A kabát hegesztett 
varratokkal készül, a 100%-os vízállóság érdekében. Kivehető 
polár bélés mindkét oldalán oldal benyúlásos foltzseb van elhe-
lyezve.

Egyéb szempontok: multifunkcionalitásának köszönhetően 
kedvelt modell. Szeles, esős időben a külső kabát önmagában 
is tökéletes viselet az időjárás viszontagságai ellen. A belső po-
lár bélés átmeneti kabátként is önállóan viselhető. Míg a kettő 
együttes viselet, kitűnő kombináció a téli időszakra. 

Ajánlott terület: a védőkabát száraz és nedves hideg klíma ha-
tása, valamint anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai 
hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340
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AXEL MELLÉNY

Rendelési kód: 61643
Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 
100% pamut

Formai kialakítás: béleletlen, takart húzózáras eleje záródással 
készült mellény. Eleje bal mellrészen tépőzárral záródó zsebfedős 
foltzseb, jobb részen mobilzseb található. Eleje alsó részén, mind 
a két oldalon tépőzárral záródó zsebfedős tasakos zseb van elhe-
lyezve. Hát részen bőséghajtás van, a derékrész oldalt gumírozott. 
A tasakos zsebek, valamint a karöltő szegő az alapszíntől eltérő 
színekkel kombinálható.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, 
koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

AXEL DZSEKI

Rendelési kód: 61639
Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 
100% pamut

Formai kialakítás: egyenes vonalú, álló galléros, elején húzózár-
ral záródó dzseki. Oldalrész gumírozott, alján 2 bevágott zseb, 
hátán bőséghajtás található. Gumírozott mandzsettával készül. Az 
eleje és háta felső rész az alapszíntől eltérő színnel kombinálható.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, 
koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

AXEL DEREKAS NADRÁG

Rendelési kód: 61641
Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 
100% pamut

Formai kialakítás: az egyenes szárú nadrág elején levarrt, ferde 
benyúlású zseb van. Derékrész hátul gumírozott. Derékrészen 
övbújtató van elhelyezve. Eleje hasíték takart húzózárral záródik.  
Jobb külső száron szerszámzseb van.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, 
koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340
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AXEL MELLESNADRÁG

Rendelési kód: 61640
Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 
100% pamut

Formai kialakítás: mellesnadrág, eleje mellrész külön, a hátrész 
a szárral egybeszabott. Az eleje és háta mellrész oldalon maga-
sított, ívelt vonalú. Az eleje mellrészen középen tépőzárral záródó 
zsebfedős foltzseb van. Az eleje nadrágszáron levarrt ferde be-
nyúlású zseb van. Takart eleje hasíték, húzózárral záródik  A nad-
rág jobb külső szárán szerszámzseb van elhelyezve, derékrészen 
2 gombbal zárható oldalnyílás van. A 4 cm széles kantár, adott 
szakaszon gumírozott, a kantár csattal záródik.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, 
koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

AXEL TÉLI KABÁT

Rendelési kód: 61642
Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag, 
vízlepergető kikészítéssel) vagy 100% pamut
Bélés anyag: steppelt selyem vagy polár

Formai kialakítás: egyenes vonalú, álló galléros, fix béléses téli- 
kabát. Eleje takarópántos, húzózáras záródással készül. A 
húzózárral rögzített kapucni levehető. A kapucni és a kabát 
alja bősége zsinórszorító, ujja alja tépőzáras pánt segítségével 
szabályozható. Eleje bal mellrészen tépőzárral záródó zsebfedős 
foltzseb, jobb részen mobilzseb található. Eleje alsó részén, mind 
a két oldalon tépőzárral záródó zsebfedős tasakos zseb van el-
helyezve. A kabát eleje és háta felső része, valamint a tasakos 
zsebek az alapszíntől eltérő színnel kombinálható.

Ajánlott terület: a védőkabát száraz és nedves hideg klíma ha-
tása, valamint anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai 
hatás ellen biztosít védelmet. Enyhén vízlepergető.

Szabvány száma: MSZ EN 340
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ERIK DZSEKI

Rendelési kód: 61635
Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag, 
vízlepergető kikészítéssel) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: egyenes vonalú, álló galléros, elején ta-
karópánttal fedett, húzózárral záródó dzseki. Oldalrész tépőzáras 
pánttal szabályozható. Alján 2 függőlegesen bevágott zseb, 
jobbmellrészen tépőzáras zsebfedővel záródó mobilzseb van. Hát 
közép részen bőséghajtás található. Mandzsetta tépőzáras pánt-
tal szabályozható. Az eleje és háta felső része, oldalrész, valamint 
a gallér belső része az alapszintől eltérő színnel kombinálható.

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

Szabvány száma: MSZ EN 340

ERIK MELLESNADRÁG

Rendelési kód: 61636
Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag, 
vízlepergető kikészítéssel) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: mellesnadrág, eleje mellrész külön, a hátrész 
a szárral egybeszabott. Az eleje és háta mellrész oldalon maga-
sított, ívelt vonalú. Az eleje mellrészen középen tépőzárral záródó 
zsebfedős foltzseb van. Az eleje nadrágszáron levarrt ferde benyú-
lású zseb van. Takart eleje hasíték, húzózárral záródik  A nadrág 
mindkét szárán tépőzárral záródó zsebfedős szerszámzseb, külső 
szárrészen nyitott szerszámzseb van elhelyezve.  Derékrészen 
2 gombbal zárható oldalnyílás van. A 4 cm széles kantár, adott 
szakaszon gumírozott, a kantár csattal záródik.

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

Szabvány száma: MSZ EN 340
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ERIK KIVEHETŐ UJJÚ TÉLI KABÁT

Rendelési kód: 61638
Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag, 
vízlepergető kikészítéssel) vagy 100% pamut
Bélés anyag: steppelt selyem vagy polár

Formai kialakítás: egyenes vonalú, álló galléros, elején húzózár-
ral záródó, levehető ujjú téli kabát. A kabát a levehető ujjaknak 
köszönhetően mellényként is használható. A kabáton húzózárral 
rögzített,  levehető kapucni található, melynek bősége zsinórral 
szabályozható. Oldalrész gumírozott, alján 2 bevágott függőleges 
zseb található. Eleje és háta felső részében, valamint a függőleges 
szabásvonalban díszítő paszpól van elhelyezve. Bal eleje mell-
részen tépőzáras zsebfedővel záródó mobil zseb van. Ujja alja 
pánt tépőzárral szabályozható. Az eleje és háta felső része, oldal-
rész az alapszintől eltérő színnel kombinálható.

Ajánlott terület: A védőkabát száraz és nedves hideg klíma ha-
tása, valamint anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai 
hatás ellen biztosít védelmet. Enyhén vízlepergető. Kabátként és 
mellényként egyaránt viselhető.

Szabvány száma: MSZ EN 340

ERIK DEREKAS NADRÁG

Rendelési kód: 61637
Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag, 
vízlepergető kikészítéssel) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: az egyenes szárú nadrág elején levarrt, ferde 
benyúlású zseb van. A derékrész hátul gumírozott. Derékrészen 
övbújtató van elhelyezve. Eleje hasíték takart, húzózárral 
záródik.  A nadrág mindkét szárán tépőzárral záródó zsebfedős  
szerszámzseb, külső szárrészen nyitott szerszámzseb van elhe-
lyezve.  

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

Szabvány száma: MSZ EN 340
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DÖME MELLESNADRÁG

Rendelési kód: 60119
Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 
100% pamut

Formai kialakítás: mellesnadrág eleje külön, hátrész egybe sza-
bott. Mellrészen húzózárral záródó zseb van, melynek mindkét 
oldalán ferde benyúlású zseb van kialakítva. Derékvonal alatt 
ferde benyúlású, díszítő paszpóllal ellátott rávarrt zseb, mindkét 
száron zsebfedős oldalzseb valamint farzseb van kialakítva. Hát-
rész gumírozott. Szár alsó részén ezüst fényvisszavető van elhe-
lyezve.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, 
koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. 

Szabvány száma: MSZ EN 340

DÖME DZSEKI

Rendelési kód: 60311
Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 
100% pamut

Formai kialakítás: álló galléros, elején húzózárral záródó dzse-
ki. Mellrészen zsebfedős zseb, alsó részen oldal benyúlásos, 
bőséghajtással ellátott zippes zseb található. Elején vállközép szé-
lességben díszítő paszpól csík van elhelyezve, hátán bőséghajtás. 
Elején a mellzsebek alatt és hátrészen ezüst fényvisszavető csík 
van. Aljapánt oldala gumírozott.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, 
koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. 

Szabvány száma: MSZ EN 340
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ÁRPÁD DZSEKI

Rendelési kód: 60D85
Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 
100% pamut

Formai kialakítás: kihajtós gallérral, elején takart húzózárral 
záródó dzseki. Aljapánt oldal részein gumis, eleje alsó részén 
ferde benyulású bevágott zseb, mellrészen zsebfedős zseb van 
elhelyezve. Hátrészen letűzött bőséghajtás található.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, 
koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

ÁRPÁD MELLESNADRÁG

Rendelési kód: 60C67
Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 
100% pamut

Formai kialakítás: mellesnadrág eleje külön, hátrésze egybe sza- 
bott. Mellrészen tépőzárral záródó zsebfedős zseb, derékvonal 
alatt paszpólos ferde benyúlású rávarrt zseb van elhelyezve.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, 
koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340
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VIKTOR MELLÉNY

Rendelési kód: 61766
Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 
100% pamut

Formai kialakítás: kihajtós gallérral, elején takart zippes 
béleletlen mellény. Eleje mellközépen, mindkét oldalon zsebfedős, 
alsó részen rávarrt zsebek vannak elhelyezve. Aljapánt oldal ré-
szen gumírozott. A gallér, az eleje és háta felső része, valamint a 
zsebfedők, karöltő szélek az alapszíntől eltérő színnel kombinál-
hatóak.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, 
koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

VIKTOR BERMUDA

Rendelési kód: 61765
Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 
100% pamut

Formai kialakítás: egyenes vonalú nadrág elején levarrt, ferde 
benyúlású zseb, bal száron zsebfedős oldalzseb, jobb száron 
hátsó felén zserszámzseb, derékrész hátsó részén zsebfedős 
mobilzseb van elhelyezve. Háta ívelt felsőrésszel készül.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, 
koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. 

Szabvány száma: MSZ EN 340

VIKTOR MELLESNADRÁG

Rendelési kód: 61768
Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 
100% pamut

Formai kialakítás: mellesnadrág eleje része külön, háta része 
egybeszabott. Mellrészen patenttal zóródó zsebfedős zseb, eleje 
derékvonal alatt levarrt ferde benyúlású zseb, bal szár hátsó felén 
zsebfedős oldalzseb, jobb száron farzseb és szerszámzseb van 
elhelyezve. Térderősítéssel készül. 

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, 
koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. 

Szabvány száma: MSZ EN 340
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VIKTOR DZSEKI

Rendelési kód: 61767
Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 
100% pamut

Formai kialakítás: egyenes vonalú, kihajtós gallérral készülő, 
elején takart gombolású dzseki. Mellrészen patenttal záródó 
zsebfedős zsebek vannak elhelyezve. 

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, 
koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. 

Szabvány száma: MSZ EN 340

VIKTOR DEREKAS NADRÁG

Rendelési kód: 61766
Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 
100% pamut

Formai kialakítás: egynes vonalú, elején levarrt ferde benyúlású 
zsebbel, térderősítéssel készülő nadrág. Zsebfedős farzsebbel, 
jobb hátsó száron szerszámzseb, bal száron oldalzsebbel ellátott. 

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, 
koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340
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DEMETER DZSEKI

Rendelési kód: 61666
Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 
100% pamut

Formai kialakítás: álló galléros, elején takart húzózárral záródó 
dzseki. Mellrészen zsebfedős zseb, alsó részen oldal benyúlásos, 
bőséghajtással ellátott zippes zseb található. Elején vállközép szé-
lességben dízsítő paszpól csík van elhelyezve, hátán bőséghajtás. 
Ujja felső részén 2 sorban, hátán 1 sorban ezüst fényvisszavető 
csík van.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, 
koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

DEMETER MELLESNADRÁG

Rendelési kód: 61667
Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 
100% pamut

Formai kialakítás: mellesnadrág eleje külön, hátrész egybe- 
szabott. Mellrészen húzózárral záródó zseb van, melynek mind-
két oldalán ferde benyúlású zseb, felette foltzseb van kialakítva. 
Derékvonal alatt ferde benyúlású, rávarrt zseb, jobb száron 
zsebfedős oldalzseb és szerszám zseb van kialakítva. Hátrész 
gumírozott. Szár alsó részén ezüst fényvisszavető van elhelyezve.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, 
koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340
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OTTÓ MELLESNADRÁG

Rendelési kód: 61718
Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 
100% pamut

Formai kialakítás: az eleje mellrészen középen gombbal záródó 
zsebfedős foltzseb, derékvonal alatt, jobb és bal elején foltzseb 
van feltűzve. Eleje hasíték gombbal záródik. Térd részen erősített.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, 
koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

OTTÓ DEREKAS NADRÁG

Rendelési kód: 61719
Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 
100% pamut

Formai kialakítás: az egyenes szárú nadrág elején levarrt, ferde 
benyúlású zseb van. Derékrész hátul gumírozott. Derékrészen 
övbújtató van elhelyezve. Eleje hasíték takart, húzózárral záródik, 
térd részen erősített.  

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, 
koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

OTTÓ DZSEKI

Rendelési kód: 61720
Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 
100% pamut

Formai kialakítás: egyenes vonalú, inggalléros, elején húzózár-
ral záródó dzseki. Oldalrész gumírozott, alján 2 bevágott zseb, 
mellrészen zsebfedővel ellátott zsebek találhatóak.   

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, 
koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340
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BUDA TÉLI KABÁT

Rendelési kód: 61724
Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: ajánlatkérés alapján

Alapanyag: vízlepergető alapanyag PU kenéssel vagy membrán-
nal
Bélés anyag: polár vagy selyembélés töltővliessel

Formai kialakítás: Egyenes vonalú, álló galléros, fix béléses, 
különböző szabásvonalakkal és díszítő betétekkel készülő télika-
bát. Eleje, húzózárral záródik, mely tépőzáras takarópánttal fe-
dett. A derékrészen övbújtatók vannak elhelyezve. Eleje alsó és 
felsőrészen függőleges benyúlásvonalú takart húzózáras zsebek-
kel. A kabát derékrésze zsinórszorító segítségével, ujja alja bőség 
tépőzáras pánttal szabályozható. A kabát hegesztett varratokkal 
készül, a 100%-os vízállóság érdekében.

Ajánlott terület: A védőkabát száraz és nedves hideg klíma ha-
tása, valamint anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai 
hatás és eső ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

BUDA NYÁRI KABÁT

Rendelési kód: 61725
Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: ajánlatkérés alapján

Alapanyag: vízlepergető + polár alapanyag

Formai kialakítás: egyenes vonalú csípőig érő, galléros,  
elején húzózárral záródó, különböző szabásvonalakkal és díszítő 
betétekkel készülő dzseki. Eleje alsó- és felsőrészén függőleges  
benyúlásvonalú takart húzózáras zsebekkel, hónalj részen 
húzózáras szellőzőnyílással készül. Ujja alja bőség tépőzáras  
pánttal szabályozható.

Ajánlott terület: a védőkabát száraz és nedves átmeneti időben 
biztosít védelmet, valamint anyagok által okozott dörzsölő, kop-
tató mechanikai hatás ellen véd.

Szabvány száma: MSZ EN 340
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BERCI TÉLI KABÁT

Rendelési kód: 61726
Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: ajánlatkérés alapján

Alapanyag: vízlepergető alapanyag PU kenéssel vagy membrán-
nal
Bélés anyag: polár vagy selyembélés töltővliessel

Formai kialakítás: egyenes vonalú, állógalléros, fix béléses 
télikabát. Eleje, húzózárral záródik, mely tépőzáras takarópánt-
tal fedett.  Az eleje, háta vállrész és az ujja paszpóllal díszített 
szabásvonallal készül. A derékrészen övbújtatók vannak elhe-
lyezve. Eleje felsőrészen ferde benyúlásvonalú takart húzózáras, 
eleje alsó részén, tépőzárral záródó zsebfedős tasakos zsebek-
kel. A kabát derékrésze zsinórszorító segítségével, ujja alja bőség 
tépőzáras pánttal szabályozható. A kabát hegesztett varratokkal 
készül, a 100%-os vízállóság érdekében.

Ajánlott terület: a védőkabát száraz és nedves hideg klíma ha-
tása, valamint anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai 
hatás és eső ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

BERCI NYÁRI KABÁT

Rendelési kód: 61727
Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: ajánlatkérés alapján

Alapanyag: vízlepergető + polár alapanyag

Formai kialakítás: egyenes vonalú csípőig érő, galléros, ele-
jén húzózárral záródó dzseki. Az eleje, háta vállrész és az 
ujja paszpóllal díszített szabásvonallal készül. A derékrészen 
övbújtatók vannak elhelyezve. Eleje felsőrészen ferde-, alsó ré-
szén függőleges benyúlásvonalú takart húzózáras zsebekkel, 
hónalj részen húzózáras szellőzőnyílással készül. Ujja alja bőség 
tépőzáras pánttal szabályozható.

Ajánlott terület: a védőkabát száraz és nedves átmeneti időben 
biztosít védelmet, valamint anyagok által okozott dörzsölő, kop-
tató mechanikai hatás ellen véd.

Szabvány száma: MSZ EN 340
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ZIPPES UJJÚ BÉLELT TÉLI KABÁT

Rendelési kód: 60290
Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 
100% pamut
Bélés anyag: steppelt selyem vagy polár

Formai kialakítás: egyenes vonalú, kihajtós gallérral, elején ta-
kart húzózárral záródó, levehető ujjú téli kabát. A kabát a levehető 
ujjaknak köszönhetően mellényként is használható. A kabáton 
húzózárral rögzített,  levehető kapucni található, melynek bősége 
zsinórral szabályozható. Oldalrész gumírozott, alján 2 ferde be-
nyúlású bevágott zseb, mellrészen zsebfedős bevágott zseb talál-
ható. Eleje és háta felső részén, ezüst színű fényvisszavető csík 
van elhelyezve. 

Ajánlott terület: a védőkabát száraz és nedves hideg klíma ha-
tása, valamint anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai 
hatás ellen biztosít védelmet. Enyhén vízlepergető.

Szabvány száma: MSZ EN 340
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VEKTRON TISZTATÉRI KÉTRÉSZES

Rendelési kód: 
Tunika: 60739
Nadrág: 60738

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: fehér, világoskék, zöld

Alapanyag: PES+antisztatikus szál

Formai kialakítás: a felsőrész bebújós, tunika fazonú, (60739) 
eleje a közepétől felfelé húzózárral záródik. Az állógallér 
tépőzáras. Az ujjak csuklónál gumizottak. A csípővonaltól dupla 
anyagú erősítéssel készül. A nadrág (60738) gumis derék kialakí-
tású, eleje és háta üleprészén folttal megerősített, alja szára gu-
mis végződésű.
A tisztatéri ruházathoz tésztatéri lábszárvédő is rendelhető!

Ajánlott terület: karbonszálas vagy szénszálas antisztati-
kus alapanyagból készül, hogy az anyag a keletkezett feszül-
tséget elvezesse. Véd biológiai tényezők és fertőzés veszélye 
ellen. Tökéletesen szálmentes kivitele miatt használható ter-
mékvédelemre tisztatéri gyártóegységekben, a gyógyszeripar-
ban, laborokban, finommechanikai elektromos alkatrészeket 
összeszerelő üzemben, járműgyártók elektronikus áramköri kár-
tyáinak gyártása folyamán.

Szabvány száma: EN 16040-3, EN 100015-1, EN 1149-1

VEKTRON TISZTATÉRI KÁMZSA

Rendelési kód: 
Kámzsa: 60740

Méret: egy méretben

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: fehér, világoskék, zöld

Alapanyag: PES+antisztatikus szál

Formai kialakítás: a védőeszköz a fej alakjára formázott, 
tarkórészen elhelyezett kereszt- és hosszirányban szabályozható 
rugós zsinórszorítókkal a fejméretnek megfelelően állítható.  
A két oldalon elhelyezett hálós szerkezetű betétanyag a hallást biz- 
tosítja. Légzésvédő használata lehetséges. A nyakat és a tarkót 
takarja, elől mellközépig ér.

Ajánlott terület: karbonszálas vagy szénszálas antisztatikus 
alapanyagból készül, hogy az anyag a keletkezett feszültséget 
elvezesse. Véd biológiai tényezők és fertőzés veszélye ellen. Tökéle-
tesen szálmentes kivitele miatt használható termékvédelemre 
tisztatéri gyártóegységekben, a gyógyszeriparban, laborokban, fi-
nommechanikai elektromos alkatrészeket összeszerelő üzemben, 
járműgyártók elektronikus áramköri kártyáinak gyártása folyamán.

Szabvány száma: EN 16040-3, EN 100015-1, EN 1149-1
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DÓRA HOSSZÚ UJJÚ NŐI KÖPENY

Rendelési kód: 61444
Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: fehér

Alapanyag: 100% pamut

Formai kialakítás: hosszú ujjú karcsúsított női köpeny, eleje két 
részből szabott, bal mellen rátett zseb, 100 cm hosszú. 

Ajánlott terület: élelmiszeripari és egészségügyi területek. A 
védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai ha-
tás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: EN 340

DÓRA RÖVID UJJÚ NŐI KÖPENY

Rendelési kód: 61443
Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: fehér

Alapanyag: 100% pamut

Formai kialakítás: rövid ujjú karcsúsított női köpeny, eleje két 
részből szabott, bal mellen rátett zseb, 100 cm hosszú. 

Ajánlott terület: élelmiszeripari és egészségügyi területek. A 
védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai ha-
tás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: EN 340
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NOÉMI HOSSZÚ UJJÚ NŐI TUNIKA

Rendelési kód: 61442
Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: fehér

Alapanyag: 100% pamut

Formai kialakítás: hosszú ujjú karcsúsított női tunika, két olda-
lán sliccelt, eleje két részből szabott, bal mellen rátett zseb, 80 
cm hosszú. 

Ajánlott terület: élelmiszeripari és egészségügyi területek. A 
védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai ha-
tás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: EN 340

NOÉMI RÖVID UJJÚ NŐI TUNIKA

Rendelési kód: 61441
Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: fehér

Alapanyag: 100% pamut

Formai kialakítás: rövid ujjú karcsúsított női tunika, két oldalán 
sliccelt, eleje két részből szabott, bal mellen rátett zseb, 80 cm 
hosszú. 

Ajánlott terület: élelmiszeripari és egészségügyi területek. A 
védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai ha-
tás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: EN 340
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ESD KÖPENY

Rendelési kód: 61781
Méret: S-3XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: fehér, világoskék

Alapanyag: kevertszálas+antisztatikus szál

Formai kialakítás: egyenes vonalú, hosszú ujjú, patenttal záródó, 
galléros köpeny. Eleje két részből szabott, 3 zsebbel készül. 

Ajánlott terület: karbonszálas vagy szénszálas antisztatikus 
alapanyagból készül, hogy az anyag a keletkezett feszültséget 
elvezesse. Használható termékvédelemre a gyógyszeripar-
ban, laborokban, finommechanikai elektromos alkatrészeket 
összeszerelő üzemben, járműgyártók elektronikus áramköri kár-
tyáinak gyártása folyamán.

Szabvány száma: EN 340

w w w . v e k t o r k f t . h u

5 0



Horeca



HUBA FÉRFI ING

Rendelési kód: 61751
Méret: 39-47/testmagasság

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: elején és mandzsettánál patenttal záródó, 
karcsúsított hosszú ujjú ing. Vállrész alatt íves betét, mellrészen 
zsebfedős zseb van elhelyezve.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340

HUBA FÉRFI NADRÁG

Rendelési kód: 61752
Méret: 46-60

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: sportos, farmer szabású fazon. Egyenes 
szárral, két farzsebbel.    

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340

HARRY FÉRFI ING

Rendelési kód: 61736
Méret: 39-47/testmagasság

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: elején patenttal záródó, karcsúsított rövid 
ujjú ing. Vállrész alatt íves betét, mellrészen zsebfedős zseb van  
elhelyezve.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340
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HILDA SZOKNYA

Rendelési kód: 61750
Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: bal oldalon rejtett húzózárral készülő szokn-
ya. Széles, szabott derékrésszel a csípő vonaláig. Szabott rész 
alatt bal oldalon, lapszoknya kialakítással. Selyembéléssel.    

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340

HILDA NŐI ING

Rendelési kód: 61748
Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: sportos, karcsúsított, gombos ing. Hosszú ujjú, 
könyökrész felett pánt van elhelyezve, így az ujja felgombolható.    

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340

HEIDI NŐI BLÚZ

Rendelési kód: 61737
Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: állógalléros, íves nyakkivágású, gombos, 
karcsúsított hosszú ujjú női blúz. 

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340
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HANNA NŐI BLÚZ

Rendelési kód: 61732
Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: állógalléros, íves nyakkivágású, gombos, kar-
csúsított női blúz. Galléron, eleje nyakkivágáson és az eleje teljes 
hosszán díszítő paszpól van elhelyezve. A hosszú ujja felső részen 
húzott.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340

HENI NŐI NADRÁG

Rendelési kód: 61742
Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: egyenes szárú, csípő vagy derék fazonú női 
nadrág. Széles derékpánt résszel, övbújtatóval készül. Elején íves 
benyúlású zseb, hátul bevágott farzseb van elhelyezve.   

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340
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HENRIK FÉRFI ING

Rendelési kód: 61743
Méret: 39-47/testmagasság

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: klasszikus férfi ing, hosszú ujjú. Mellrészen 
zsebbel.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340

HENRIK FÉRFI MELLÉNY

Rendelési kód: 61744
Méret: 46-60

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: klasszikus, 5 gombos férfi mellény. Bal oldalon 
mellzseb, derékvonal felett 1-1 zseb, hátrészen szűkítőpánt van  
elhelyezve.  

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340

HENRIK FÉRFI NADRÁG

Rendelési kód: 61745
Méret: 46-60

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: klasszikus, egyenes szárú, elől svédzsebes,  
hátul bevágott zsebes nadrág.    

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340
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HENI NŐI ING

Rendelési kód: 61741
Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: karcsúsított, gombos kivitel. Ujja hossz 3/4-es, 
felhajtható díszítéssel.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340

HANNA SZOKNYA

Rendelési kód: 61735
Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: klasszikus női szoknya, hátközépen rejtett 
húzózárral és sliccel.    

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340

HELLA NŐI BLÚZ

Rendelési kód: 61740
Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: karcsúsított, gombos, 3/4-es ujjú, női blúz.  
Ujja felhajtókán és galléron díszítő paszpól van elhelyezve.     

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340
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HILDA NŐI NADRÁG

Rendelési kód: 61749
Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: sportos, egyenes szárú női nadrág. Széles 
derékpánttal készül. Elején két rávarrt zsebbel, hátul két farzsebbel 
ellátott.     

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340

HANNA NŐI MELLÉNY

Rendelési kód: 61733
Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: karcsúsított, 3 gombos mellény. Nyitott hát-
rész, derék és nyakrészen állítható széles pánttal. 

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340

HILDA MELLÉNY (FREGOLI)

Rendelési kód: 61747
Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: karcsúsított, három gombos mellény. Nyitott 
hát-rész, derék és nyakrészen állítható széles pánttal.  Kifordítva is 
viselhető fazon!      

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340
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HELGA TUNIKA

Rendelési kód: 61739
Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: kihajtós galléral, karcsúsított vonalvezetésű, 
belebújós, csípő alá érő tunika. Bal oldalon rejtett húzózárral, elején 
mellközépig három patenttal záródik. Oldalt sliccelt, alul és mell-
részen rávarrt zsebbel.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340

VILI TUNIKA

Rendelési kód: 61752
Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: kihajtható gallérral készülő, belebújós felső. 
Mellrészen rávarrt mellzseb található, rövid ujjú. Gallér és zseb széle 
díszítő anyaggal ellátott.     

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340

VILMA TUNIKA

Rendelési kód: 61763
Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: aszimmetrikus, karcsúsított vonalvezetésű 
rövid ujjú, női tunika.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340
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TIM KÖTÉNY

Rendelési kód: 61761
Méret: egy méretben

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: hosszú kötény, eleje középen hasítékkal.      

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340

HILDA NŐI KÖTÉNY

Rendelési kód: 61746
Méret: egy méretben

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: V nyakkivágású, nyakban gombolós, há-
tul megkötős kötény. Eleje részen két rávarrt zsebbel van ellátva.  
A nyakkivágás díszítővel ellátott.     

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340

JENNY KÖTÉNY

Rendelési kód: 61753
Méret: egy méretben

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: térdig érő kötény, eleje középen rávarrt, osztott 
zsebbel.      

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340
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HANNA NŐI NADRÁG

Rendelési kód: 61734
Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: egyenes szárú, elején húzózáras hasítékkal 
készülő női nadrág. Derék hátsó része gumírozva, elején két rávarrt 
zsebbel.     

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340

SZABINA SZAKÁCSKABÁT

Rendelési kód: 61760
Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: dupla gombsoros, állógalléros, rövid ujjú 
felsőrész. Mellrészen szűkítővel ellátott. Gallér és eleje rész színes 
(díszítő) paszpóllal ellátott.   

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340

w w w . v e k t o r k f t . h u

6 0



HELEN NŐI NADRÁG

Rendelési kód: 61738
Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: egyenes szárú, eleje hasíték nélküli nadrág. 
Oldal részen gumírozott, bevágott oldal zsebbel.     

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340

SONJA SZAKÁCSKABÁT

Rendelési kód: 61758
Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: dupla gombsoros, állógalléros hosszú ujjú 
felső. Mellrészen szűkítővel készül. Ujja alja, gallér és eleje rész 
színes (díszítő) paszpóllal ellátott. Ulja alja szélesen felhajtható. Ujja 
felső részén zseb van elhelyezve.    

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340
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SOMA FÉRFI NADRÁG

Rendelési kód: 61756
Méret: 46-60/testmagasság

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: eleje hasíték húzózárral készül. Elején két 
svédzseb található, derék rész oldala gumírozott.   

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340

SOMA SZAKÁCSKABÁT

Rendelési kód: 61757
Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: dupla gombsoros, állógalléros, rövid ujjú 
felső. Jobb mellrészen bevágott zsebbel, gallér és eleje rész színes 
(díszítő) paszpóllal ellátott.    

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340

STEFAN SZAKÁCSKABÁT

Rendelési kód: 61759
Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: dupla gombsoros, állógalléros hosszú ujjú 
felső. Mellrészen bevágott zsebbel készül. Ujja alja, gallér és eleje 
rész színes (díszítő) paszpóllal ellátott. Ulja alja szélesen felhajtható.     

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-
bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre. 

Szabvány száma: MSZ EN 340
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Tűzoltó ruházat



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	felöli	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 .

Tűzoltó ruházati programunk
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VEKTOR-10/FB TŰZOLTÓ BEVETÉSI 
VÉDŐRUHA
Rendelési kód: 
Kabát: 61015
Nadrág: 61016

Méret: S-4XL, EXTRA

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: sötétkék

Védőeszköz kategória/védőfokozat: Xf2, Xr2, Y2, Z2

Külső anyag: Nomex® Outhershell Tough
Vizzáró réteg: lángálló PU membrán
Bélés anyag: Nomex®/ Viskose FR

Formai kialakítás: 
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

Ajánlott terület: tűzoltóság.

EK Típustanúsítvány: 57518-3

Szabvány száma: EN 469:2005+A1:2006
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VEKTOR-13/FB TŰZOLTÓ BEVETÉSI 
VÉDŐRUHÁZAT
Rendelési kód: 
Kabát: 61339
Nadrág: 61340

Méret: S-4XL, EXTRA

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: sötétkék

Védőeszköz kategória/védőfokozat: Xf2, Xr2, Y2, Z2

Külső anyag: Nomex® Outhershell Tough
Vizzáró réteg: lángálló PU membrán
Bélés anyag: Nomex®/ Viskose FR

Formai kialakítás: 
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

Egyéb szempontok: a kabátba épített mentőheveder révén 
a tűzoltók saját társaik mentését biztosíthatják. A hónalj, illetve 
karöltő alatt és a vállvonalon átvezetett lángálló heveder a kabát 
hátánál „húzható ki” a tépőzáras pánt alól és így csak akkor kerül 
ki a külső felületére, ha „aktiválni” kell. 

Ajánlott terület: tűzoltóság.

EK Típustanúsítvány: 57518-3

Szabvány száma: EN 469:2005+A1:2006
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VEKTOR-17/FB TŰZOLTÓ BEVETÉSI 
VÉDŐRUHA
Rendelési kód: 
Kabát: 61128
Nadrág: 61129

Méret: S-4XL, EXTRA

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: sötétkék

Védőeszköz kategória/védőfokozat: Xf2, Xr2, Y2, Z2

Külső anyag: Nomex® Outhershell Tough
Vizzáró réteg: lángálló PU membrán
Bélés anyag: Nomex®/ Viskose FR

Formai kialakítás: 
1. Magasított állógallér biztosítja a nyak védelmét
2. Közép hátrészen bőséghajtások a könnyebb mozgás biztosí-
tása 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

EK Típustanúsítvány: 57518-3

Szabvány száma: EN 469:2005+A1:2006
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VEKTOR-20 BASIC TŰZOLTÓ BEVETÉSI 
VÉDŐRUHA
Rendelési kód: 
Kabát: 61358 
Nadrág: 61359
Kabát: 61520
Nadrág: 61521

Méret: S-4XL, EXTRA

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: sötétkék

Védőeszköz kategória/védőfokozat: Xf2, Xr2, Y2, Z2

Külső anyag: Nomex® Outhershell Tough
Vizzáró réteg: lángálló PU membrán
Bélés anyag: Nomex®/ Viskose FR

Formai kialakítás: 
1. Magasított állógallér biztosítja a nyak védelmét
2. Hónaljbetétes kialakítás biztosítja a kényelmes és szabad 
mozgást
3. A zsebfedőn lévő tépőfül segíti a kesztyűvel való nyithatóságot
4. Szabásvonalba helyezett zseb, mely a zsebnyílás teljes 
hosszában tépőzáras zsebfedővel zárható
5. Tasakos  rádiózseb, tépőzárral oldható antennarögzítővel, 
valamint vízkifolyást biztosító aljamegoldás
6. Mindkét elejeszélben húzózáras záródású függőleges zseb
7. Mindkét elejeszélben tépőzárral rögzíthető függőleges zseb
8. Zseblámpa akasztó fül és tépőzáras tartópánt
9. Fém félkarika a zsebfedő alatt
10. Hüvelykujj akasztóval ellátott kézfejet takaró lángálló kötött 
passzé
11. Az ujjabőség tépőzáras pánttal szabályozható
12. Fényvisszaverő csíkok biztosítják a láthatóságot
13. A nadrágon ferde benyúlás vonalú zseb
14. Lángálló, rugalmas kialakítású záró bélés
15. Bevarrt átszúrás és vágás elleni Kevlar® térdbetét

Egyéb szempontok: a termék rendelhető 7,5 cm széles 
(61358, 61359), 3 sávos vagy 5 cm széles ezüst és citromsárga 
(61520, 61521) fényvisszaverő csíkkal

EK Típustanúsítvány: 63435

Szabvány száma: EN 469:2005+A1:2006
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VEKTOR-20 EXTRA TŰZOLTÓ BEVETÉSI 
VÉDŐRUHA
Rendelési kód: 
Kabát: 61356
Nadrág: 61357
Kabát: 61522
Nadrág: 61523

Méret: S-4XL, EXTRA

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: sötétkék

Védőeszköz kategória/védőfokozat: Xf2, Xr2, Y2, Z2

Külső anyag: Nomex® Outhershell Tough
Vizzáró réteg: lángálló PU membrán
Bélés anyag: Nomex®/ Viskose FR

Formai kialakítás: 
1. Magasított állógallér biztosítja a nyak védelmét
2. Beépített mentést segítő heveder
3. Tépőzárral zárható kámzsatartó
4. Hónaljbetétes kialakítás biztosítja a kényelmes és szabad 
mozgást
5. A zsebfedőn lévő tépőfül segíti a kesztyűvel való nyithatóságot
6. Szabásvonal alatt vízkivezetős rávarrott zseb, mely a zsebnyí-
lás teljes hosszában tépőzáras zsebfedővel zárható
7. Tasakos  rádiózseb, tépőzárral oldható antennarögzítővel, 
valamint vízkifolyást biztosító aljamegoldás
8. Mindkét elejeszélben húzózáras záródású függőleges zseb
9. Mindkét elejeszélben tépőzárral rögzíthető függőleges zseb
10. Zseblámpa akasztó fül és tépőzáras tartópánt
11. Fém félkarika a zsebfedő alatt
12. Ujja formázó varratokkal, valamint formázott kevlár könyök-
folttal készül
13. Hüvelykujj akasztóval ellátott kézfejet takaró lángálló kötött 
passzé
14. Az ujjabőség tépőzáras pánttal szabályozható
15. Fényvisszaverő csíkok biztosítják a láthatóságot
16. A nadrágon ferde benyúlás vonalú zseb
17. Lángálló, rugalmas kialakítású záró bélés
18. Formázott átszúrás és vágás elleni Kevlar® térdfolt

Egyéb szempontok: A termék rendelhető 7,5 cm széles 
(61356, 61357), 3 sávos vagy 5 cm széles ezüst és citromsárga 
(61522, 61523) fényvisszaverő csíkkal.

Ajánlott terület: tűzoltóság.

EK Típustanúsítvány: 63435

Szabvány száma: EN 469:2005+A1:2006
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VEKTOR-24 TŰZOLTÓ BEVETÉSI 
VÉDŐRUHA
Rendelési kód: 
Kabát: 61307
Nadrág: 61308

Méret: S-4XL, EXTRA

Rendelési egység: 1 db

Külső anyag: PBO
Vizzáró réteg: lángálló PTFE membrán
Bélés anyag: aramid / Viskose FR
Fényvisszaverő anyag: citromsárga, mikroprizmás

VEKTOR-25 TŰZOLTÓ BEVETÉSI 
VÉDŐRUHA
Rendelési kód: 
Kabát: 61317
Nadrág: 61318

Méret: S-4XL, EXTRA

Rendelési egység: 1 db

Külső anyag: PBO
Vizzáró réteg: lángálló PTFE membrán
Bélés anyag: aramid / Viskose FR
Fényvisszaverő anyag: citromsárga, üveggyöngyös

Színválaszték: sárga

Védőeszköz kategória/védőfokozat: Xf2, Xr2, Y2, Z2

Formai kialakítás: 
1. Magasított állógallér biztosítja a nyak védelmét
2. Beépített mentést segítő heveder
3. Erős igénybevételnek ellenálló "top open" húzózárral és 
tépőzáras elejepánttal záródik
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. Jobb zsebfedő alatt kesztyűtartó fém félkarika
9. Erősítő kevlár® könyökfolt
10. Hüvelykujj akasztóval ellátott kézfejet takaró lángálló kötött 
passzé
11. Az ujjabőség tépőzáras pánttal szabályozható
12. Fényvisszaverő csíkok biztosítják a láthatóságot
13. Tépőzárral rögzíthető névtartó
14. A kabát bélés derékvonala rugalmas lángálló kötött passzé 
záróelemmel készül
15. A bélésben a váll terhelését csökkentő habcsíkokkal bélelt 
vállrész került kialakításra. 
16. Lángálló, rugalmas kialakítású záró bélés
17. Átszúrás és vágás elleni Kevlar® erősítő rátétek
18. A nadrág alja Kevlar® -ral szegett

Ajánlott terület: tűzoltóság.

EK Típustanúsítvány: 62089

Szabvány száma: EN 469:2005+A1:2006
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VEKTOR-26 TŰZOLTÓ BEVETÉSI 
VÉDŐRUHA
Rendelési kód: 
Kabát: 61484
Nadrág: 61485

Méret: S-4XL, EXTRA

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: sötétkék

Védőeszköz kategória/védőfokozat: Xf2, Xr2, Y2, Z2

Külső anyag: 98%aramid, 2% antisztatikus szál
Vizzáró réteg: lángálló PTFE membrán
Bélés anyag: 100% aramid

Formai kialakítás: 
1. Magasított állógallér biztosítja a nyak védelmét
2. Erős igénybevételnek ellenálló top open húzózárral és ele-
jepánttal záródik
3. Ferde vonalú, tépőzárral záródó zsebfedős zsebek
4. Bal zsebfedő alatt kesztyűtartó fém félkarika
5. Tasakos tépőzáras zsebfedővel záródó rádiózseb
6. Tépőzárral záródó zsebfedős mellzseb
7. Zseblámpa akasztó fül és tépőzáras tartópánt
8. Vállrész erősítő rátéttel
9. Bal oldalon cipzáras belső zseb
10. Bal elejeszélben húzózáras záródású függőleges zseb
11. Hüvelykujj akasztóval ellátott kézfejet takaró lángálló kötött 
passzé
12. Fényvisszaverő csíkok biztosítják a láthatóságot
13. Hajtókás, tépőzárral záródó zsebek vannak a láb oldalán
14. Lángálló, rugalmas kialakítású záró bélés
15. Átszúrás és vágás elleni Kevlar® erősítő rátétek
16. A nadrág alja Kevlar®-ral szegett
17. A nadrágszárak alja tépőzárral szabályozható

Ajánlott terület: tűzoltóság.

EK Típustanúsítvány: 66445

Szabvány száma: EN 469:2005+A1:2006
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VEKTOR-04 MŰSZAKI MENTŐ OVERÁLL

Rendelési kód: 60342
Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: sötétkék

Külső anyag: Nomex® Comfort

Formai kialakítás: 
1. Vállvarrásból kiinduló bőséghajtások a könnyebb mozgás 
biztosítása érdekében
2. Tépőzáras vállpánt
3. Két kocsis húzózárral záródik
4. Tépőzáras pánttal záródó rádiózseb 
5. A derékbőség zsinórházba fűzött zsinórral szabályozható
6. Ferde benyúlás vonalú zsebek 
7. Tépőzárral zárható kézelő
8. A nadrág szárak külső oldalon térdvonalig cipzárral nyithatók
9. Fényvisszaverő csíkok biztosítják a láthatóságot  

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN ISO 11612, MSZ EN 
13034 (PB [6] típus), MSZ EN 1149-5
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VEKTOR-03 BÉLELT, 
TÉLI DEREKASNADRÁG

Rendelési kód: 60G65
Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: fekete

Külső anyag: kevertszálas
Bélés anyag: polár

Formai kialakítás: a derekas nadrág két svédzsebbel és két  
oldalzsebbel, egyenes szárral és kivehető polár béléssel készül.  

Egyéb szempontok: kivehető polár melegbéléssel.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, 
koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. Kivehető polár 
béléssel télen megfelelő védelmet nyújt száraz, hideg időjárási 
körülmények ellen.

Szabvány száma: MSZ EN 340

VEKTOR-03 HŐ- ÉS LÁNG ELLENI 
VÉDŐRUHA
Rendelési kód: 
Dzseki: 60A05
Mellesnadrág: 60A06
Mellesnadrág: 61080   
Derekasnafrág: 60C69

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: sötétkék

Alap anyag: Nomex® Comfort

Formai kialakítás: 
1. Húzózárral és tépőzáras elejepánttal záródik
2.  Szabásvonalba helyezett, húzózáras foltzseb
3. Ferde benyúlású, húzózárral záródó zseb
4. Ujja alja gumírozott és takart húzózáras hasítékkal készül
5. Húzózáras bőség szabályozó háromszög betét „gyorsítja” a 
védőruha le- illetve felvételét
6. Oldalrészen gumiszalag szabályozza az aljabőséget 
7. Húzózárral és a takarópánt felső végén elhelyezett tépőzárral 
záródik
8. Tépőzárral záródó, zsebfedős zseb
9. Hőálló csat
10. Gumírozott derékrész
11. Tépőzárral záródó, zsebfedős, ferde benyúlású zseb
12. Alja gumírozott és takart húzózáras hasítékkal készül
13. Rejtett húzózárral és derékpánton 1 gombbal záródik

Egyéb szempontok: a mellesnadrág rendelhető gumirozott 
(60A06) vagy egyenes (61080) ajjal is.

Ajánlott terület: 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.

EK Típustanusítvány: B-032/2009

Szabvány száma: EN ISO 11612:2008 (A1, B1, C1, F1), 
EN 13034:2005, EN 1149-5:2008 
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LÁNGÁLLÓ PILÓTA DZSEKI

Rendelési kód: 60D08
Méret: S-2XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: olívzöld

Külső anyag: Nomex® Comfort

Jellemzők: megbízható hő- és láng elleni védelem, kiváló kom-
fortérzet és hatékony izzadságkezelés.

Formai kialakítás: egyenes vonalú, galléros, kivehető mel-
egbéléses, elején húzózárral és patenttal záródó dzseki, elején 
ferde vonalú tépőzáras- és az ujján speciális kialakítású zsebek-
kel. Az esetleges katapultálás utáni keresés megkönnyítésére a 
dzseki kifordítva is hordható, ennek megfelelően a belső bélése 
jó láthatóságot biztosítóan van kialakítva. Alja és ujja alja kötött 
passzéban végződik.   

Ajánlott terület: kompatibilis a NATO pilótafülke rendszerek-
kel. Az öltözetet a sugárhajtóműves repülőgép-, a helikopter-, a 
szállító repülőgép-, valamint az oktató- kiképző repülőgép szemé-
lyzete egyaránt viselheti.

Szabvány száma: A termék lángálló alapanyagból készül.

LÁNGÁLLÓ PILÓTA OVERÁLL

Rendelési kód: 60D09
Méret: 44-60

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: olívzöld

Külső anyag: Nomex® Comfort

Jellemzők: megbízható hő- és láng elleni védelem, kiváló kom-
fortérzet és hatékony izzadságkezelés.

Formai kialakítás: a derékrészen gumírozott, galléros overáll 
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.   

Ajánlott terület: kompatibilis a NATO pilótafülke rendszerek-
kel. Az öltözetet a sugárhajtóműves repülőgép-, a helikopter-, a 
szállító repülőgép-, valamint az oktató- kiképző repülőgép szemé-
lyzete egyaránt viselheti.

Szabvány száma: A termék lángálló alapanyagból készül.
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MEGNEVEZÉS OLDAL

ADR védőruha 
(dzseki és mellesnadrág)

17

ADR védőruha bélelt kabáttal 
(bélelt kabát és mellesnadrág)

17

Árpád dzseki 39

Árpád mellesnadrág 39

Axel derekas nadrág 34

Axel dzseki 34

Axel mellény 34

Axel mellesnadrág 35

Axel téli kabát 35

Berci nyári kabát 45

Berci téli kabát 45

Buda nyári kabát 44

Buda téli kabát 44

Coverstat antisztatikus védőruha 
(Dani dzseki és mellesnadrág)

11

Coverstat antisztatikus védőruha 
(Döme dzseki és mellesnadrág)

11

Coverstat antisztatikus védőruha 
(Téliesített kabát és  mellesnadrág)

12

Demeter dzseki 42

Demeter mellesnadrág 42

Dóra hosszú ujjú női köpeny 48

Dóra rövid ujjú női köpeny 48

Döme dzseki 38

Döme mellesnadrág 38

Egyrétegű ív- és lángálló antisztatikus 
védőruha (4kA)

25

Erik derekas nadrág 37

Erik dzseki 36

Erik kivehető ujjú téli kabát 37

Erik mellesnadrág 36

ESD köpeny 50

Flamestat ív- és lángálló védőruha (7kA) 24

Termékmutató

MEGNEVEZÉS OLDAL

Foreman/E folyékony vegyszerek elleni
antisztatikus védőruha

16

Hanna női blúz 54

Hanna női mellény 57

Hanna női nadrág 60

Hanna szoknya 56

Harry férfi ing 52

Heidi női blúz 53

Hektor derekas nadrág 32

Hektor dzseki 30

Hektor mellény 32

Hektor mellesnadrág 31

Hektor többfunkciós téli kabát 33

Helen női nadrág 61

Helga tunika 58

Hella női blúz 56

Heni női ing 56

Heni női nadrág 54

Henrik férfi ing 55

Henrik férfi mellény 55

Henrik férfi nadrág 55

Hilda mellény (fregoli) 57

Hilda női ing 53

Hilda női kötény 59

Hilda női nadrág 57

Hilda szoknya 53

Huba férfi ing 52

Huba férfi nadrág 52

Ív- és lángálló kétrészes védõruha (7kA) 27

Ív- és lángálló védőruha (7kA) 27

Jenny kötény 59

Jó láthatóságot biztosító antisztatikus 
esőkabát

14
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MEGNEVEZÉS OLDAL

Jó láthatóságot biztosító antisztatikus 
mellény

14

Kornél lángmentesített kétrészes védőruha 22

Lángálló pilóta dzseki 74

Lángálló pilóta overáll 74

Lángálló, téliesített kétrészes védõruha 22

Megatec 300 antisztatikus, ív- és lángálló 
védőruha (4kA)

23

Megatec antisztatikus, lángmentes védőruha 20

Megatec téliesített kétrészes védőruha 21

Multiprotector télikabát (4kA) 28

Noémi hosszú ujjú női köpeny 49

Noémi rövid ujjú női köpeny 49

Nomex® hő- és láng elleni, antisztatikus 
védőruha

26

Ottó derekas nadrág 43

Ottó dzseki 43

Ottó mellesnadrág 43

Protect védőruha 18

Savvédő kétrészes (mellesnadrággal) 10

Secan kétrészes védőruha 19

Secan bélelt védőruha 
(bélelt kabát és mellesnadrág)

19

Soma férfi nadrág 62

Soma szakácskabát 62

Sonja szakácskabát 61

SOS antisztatikus esővédő 13

Static antisztatikus védőruha 15

Stefan szakácskabát 62

Szabina szakácskabát 60

Tim kötény 59

VEKTOR-03 hő- és láng elleni védőruha 73

VEKTOR-03 bélelt, téli derekasnadrág 73

VEKTOR-04 műszaki mentő overáll 72

VEKTOR-10/FB tűzoltó bevetési védőruha 65

VEKTOR-13/FB tűzoltó bevetési védőruha 66

MEGNEVEZÉS OLDAL

VEKTOR-17/FB tűzoltó bevetési védőruha 67

VEKTOR-20 BASIC tűzoltó bevetési 
védőruha

68

VEKTOR-20 EXTRA tűzoltó bevetési 
védőruha

69

VEKTOR-24 tűzoltó bevetési védőruha 70

VEKTOR-25 tűzoltó bevetési védőruha 70

VEKTOR-26 tűzoltó bevetési védőruha 71

Vektron tisztatéri kámzsa 47

Vektron tisztatéri kétrészes 47

Viktor bermuda 40

Viktor derékas nadrág 41

Viktor dzseki 41

Viktor mellény 40

Viktor mellesnadrág 40

Vili tunika 58

Vilma tunika 58

Zippes ujjú bélelt téli kabát 46
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Tel.: +36 1 281 1945; Fax: +36 1 281 1947
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