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4354

PRIHA STRETCH
REISITASKUHOUSU

musta
Materiaali: 92 % puuvillaa ja 8 %
spandexia. Joustomateriaali.
Koot: 44–64
- erittäin joustava, miellyttävä ja
hengittävä materiaali, EI hiosta,
EI purista
- 10 taskua mm. vahvistettu
vetoketjullinen reisitasku, jossa
kynä- ja kännykkätasku. Mittatasku,
työkalutaskuja, D-lenkki
- muotoon ommellut polvet
- sivusta ladattavat polvisuojataskut
- tuplaommellut saumat
- paitajarru
- leveät vyölenkit

4355

kelta/musta, EN 20471 lk.2
Materiaali: 92 % puuvillaa ja 8 % spandexia, huomiovärikangas:
60 % polyesteriä, 35 % puuvillaa ja 5 % spandexia
Koot: 44–64
- EN ISO 20471:2013 Lk 2 (koot 44-50 luokka 1)
- Erittäin joustavat, miellyttävät ja hengittävät housut
- 16 taskua: vahvistettu, vetoketjullinen ja läpällinen reisitasku, takataskut,tilavat IRROTETTAVAT riipputaskut, joista toisessa ID-korttitasku,
kännykkätasku, mittatasku, kynätaskuja, vasara-, ja muita lenkkejä
- sivustaladattavat polvisuojatasku
- leveät vyölenkit
- vyötärössä paitajarru

HI-VIS STRETCH
RIIPPUTASKUHOUSU
oranssi/musta, EN 20471 lk.2
Materiaali: 92 % puuvillaa ja 8 %
spandexia, huomiovärikangas:
60 % polyesteriä, 35 % puuvillaa
ja 5 % spandexia
Koot: 44–64

- EN ISO 20471:2013 Lk 2
(koot 44-50 luokka 1)
- erittäin joustavat, miellyttävät ja
hengittävät housut
- 16 taskua: vahvistettu, vetoketjullinen
ja läpällinen reisitasku, takataskut,tilavat IRROTETTAVAT riipputaskut, joista toisessa ID-korttitasku,
kännykkätasku, mittatasku, kynätaskuja, vasara-, ja muita lenkkejä
- sivustaladattavat polvisuojatasku
- leveät vyölenkit
- vyötärössä paitajarru

musta
Materiaali: 92 % puuvillaa ja 8%
spandexia. Joustomateriaali.
Koot: 44–64

- erittäin joustava ja miellyttävä ja
hengittävä materiaali, EI hiosta,
EI purista
- 17 taskua mm. vahvistettu
vetoketjullinen reisitasku, jossa
kynä- ja kännykkätasku. Isot
vahvistetut riipputaskut, joista toisessa
on henkilökorttitasku, mittatasku,
työkalutaskuja, D-lenkki
- muotoon ommellut polvet
- sivusta ladattavat polvisuojataskut
- tuplaommellut saumat
- paitajarru
- leveät vyölenkit

HI-VIS STRETCH RIIPPUTASKUHOUSU

4352

PRIHA STRETCH
RIIPPUTASKUHOUSU

4356

PRIHA STRETCH
REISITASKUSHORTSIT
musta
Materiaali: 92 % puuvillaa ja 8 %
spandexia. Joustomateriaali.
Koot: 44–64

- erittäin joustava, miellyttävä ja
hengittävä materiaali, EI hiosta,
EI purista
- 10 taskua mm. vahvistettu
vetoketjullinen reisitasku, jossa
kynä- ja kännykkätasku, mittatasku,
työkalutaskuja, D-lenkki
- polvipituus
- tuplaommellut saumat
- paitajarru
- leveät vyölenkit
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4360/4361

HI-VIS PUUVILLAINEN
KATKOPRINTTI
HUOMIOPAITA
keltainen, oranssi, EN 20471 Lk.2
Materiaali: 55 % puuvillaa ja 45 %
polyesteriä. O-kaulus.
Koot: S–5XL
-

puuvillapohjainen sekoitekangas
erittäin miellyttävä ja joustava
henkilökorttitasku
joustavat KATKOPRINTTI heijastimet,
jotka eivät purista
ja joita ei päällä huomaa
- joustavampi, hengittävämpi ja
mukavampi päällä

UUTENA NYT ISOT KOOT (4XL ja 5XL)

HUOMIOVÄRINEN VEDENPITÄVÄ
TALVIPUSERO LÄMMITYKSELLÄ

oranssi / musta, EN ISO 20471:2013 Lk2
Materiaali: Joustavaa, veden- ja tuulenpitävää polyesteriä,
jossa TPU kalvo. Kankaan paino 310gr/m2. Erittäin
lämmin DuPont ™ lämpövanuvuori. Teipatut saumat. 3
lämmityselementtiä, 2 edessä ja 1 selässä. O-kaulus.
Koot: 44-64
- 6 taskua mm. henkilökorttitasku, povitasku, VEDENPITÄVÄT
rintataskut ja sivutaskut
- 3 lämmityselementtiä, 3 eri tehoa helposti säädettävällä
painonapilla
- joustavat katkoheijastimet
- ylös kaulukseen asti oleva vedenpitävä vetoketjukiinnitys
- kauluksessa miellyttävä fleece-vuori
- vetoketjulla irrotettava huppu
- hihansuissa tarrakiristys
- vyötärönsäätö kiristysnauhalla
- pidennetty takahelma
Lämmityspaneeleiden tekniset tiedot:
- punainen valo ( kuuma, high) n.45 astetta
- keltainen valo (lämmin, mid) n.35 astetta
- sininen valo (ylläpito,low) n. 30astetta
- Powerbank (virtapankki) pitää olla 5V/2A
- Paneeleiden virrankulutus 0.7-7W
- USB-A pistokejohto vasemmassa taskussa
HUOM!
Varmista, että virtapankissa virta on päällä. Paina prihapainonappia muutama sekuntti käynnistääksesi ja samoin
kun suljet.

4362/4363

HI-VIS PITKÄHIHAINEN
PUUVILLAINEN
KATKOPRINTTI
HUOMIOPAITA
keltainen, EN 20471 Lk.2
Materiaali: 55 % puuvillaa ja 45 %
polyesteriä. O-kaulus.
Koot: S–5XL
-

puuvillapohjainen sekoitekangas
pitkähihainen
erittäin miellyttävä ja joustava
henkilökorttitasku
joustavat KATKOPRINTTI heijastimet,
jotka eivät purista
ja joita ei päällä huomaa
- joustavampi, hengittävämpi ja
mukavampi päällä

UUTENA NYT ISOT KOOT (4XL ja 5XL)
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4134

HUOMIOVÄRINEN
PUSERO

kelta/musta
EN 20471 Lk.2
Materiaali: likaa, vettä hylkivää ja
kestävää beavernylon kangasta 80%
polyesteriä ja 20% puuvillaa.
Kankaan paino 250gr m2.
Koot: 44-64

4135

- 10 taskua mm. kännykkätasku,
henkilökorttitasku, sisätaskut, 2
rintataskua vetoketjulla, sivu
taskut vetoketjulla, kynätaskut,
D-lenkki
- 3M Scotchlite heijastimet,
myös olan yli
- tuulilista tarroilla
- ylös kaulukseen asti oleva
vetoketjukiinnitys
- Ykk vetoketjut
- hihansuut säädettävissä
- vyötärönkiristys tarralla

4130

HUOMIOVÄRINEN
RIIPPUTASKULIIVI

kelta/musta
EN 20471 Lk.1
Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää
T/C kangasta. 65% polyesteriä ja 35%
puuvillaa, kankaan paino
245 g/m2. Materiaali huomioväreissä:
80% polyesteriä ja 20%
puuvillaa.
Koot:44-64

HUOMIOVÄRISET
RIIPPUTASKUHOUSUT

kelta/musta
EN 20471 lk.1
Materiaali: likaa hylkivää ja
kestävää T/C kangasta. 65%
polyesteriä ja 35% puuvillaa,
kankaan paino 310 g/m2.
Materiaali huomioväreissä:
80% polyesteriä ja 20% puuvillaa.
Koot: 44-64

- 16 taskua mm. kännykkätasku,
vahvistettu läpällinen reisitasku,
jossa kynä- ja työkalutaskuja, takatasku, 2 vapaasti riippuvaa etutaskua, toisessa henkilökorttitasku,
mittatasku, työkalutaskuja /
lenkkejä, D-lenkki
- sivusta ladattavat polvisuojat
- leveät heijastimet
- paitajarru vyötärössä
- leveät vyölenkit

kelta/musta
EN 20471 Lk.1
Materiaali: likaa ja vettä hylkivää
beavernylon-kangasta. Materiaali
huomioväreissä 80/20, polyesteri/
puuvilla. Kankaan paino 250 gr/m2.
Koot: 44-64
- 10 taskua mm. vetoketjullinen
tilava reisitasku, kännykkätasku,
mittatasku, kynätaskut, sivu- ja
takataskut, vasaralenkki
- YKK vetoketju
- sivusta ladattavat
polvisuojataskut
- 3M Scotchlite heijastimet

4138

- 15 taskua mm. kännykkätasku,
henkilökorttitasku, kynätasku,
rintatasku, 4 isoa vapaasti riippuvaa
taskua 2 edessä ja 2 takana,
vapaasti riippuvat rintataskut
nepparikiinnityksellä, puukkonapit,
vasaralenkki työkalulenkkejä,
D-lenkki
- joustava ja hengittävä hartiaosa
- kaksoisvetoketju kiinnitys 7 cm
säätövaralla

4132

HUOMIOVÄRISET
VYÖTÄRÖHOUSUT

HUOMIOVÄRINEN
SOFTSHELL PUSERO

keltainen
EN 20471 lk.2
Materiaali: 100 % polyesteriä,
ympäristö ystävällistä TopGreen©–
kierrätyskuitua. Joustavaa ja
kevyttä vettä hylkivää softshelliä.
Vuori miellyttävää fleeceä.
Kankaan paino 280gr/m2.
Koot S - 3XL
- erinomainen hengittävyys,
joustavuus, pehmeys
- Irrotettavat hihat, jolloin takista saa
mukavan liivin (lk.1)
- hyvä tuulenpitävyys ja veden
hylkivyys
- Katkoheijastimet antavat
erinomaisen joustavuuden
- 4 taskua mm. henkilökorttitasku,
vetoketjulliset sivutasku ja
rintatasku

4136

HUOMIOVÄRINEN
SOFTSHELL PUSERO
kelta/musta
EN 20471 lk.2
Lämmin softshell huomiopusero
Irrotettavilla hihoilla. Materiaali:
100 % polyesteriä ( softshell)
sisäpuoli fleeceä.
Koot: S-3XL

- TPU-kalvo, jolla erinomainen vedenpitävyys ja hengittävyys (8000/8000)
- 4 taskua mm. irrotettava henkilökorttitasku, vetoketjulliset sivutasku
ja rintatasku vetoketjulla
irrotettavat hihat
- tarrakiristys hihansuissa
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4320/4321

PRIHA
HUOMIOVÄRINEN
COLLEGEPAITA

4323/4324

kelta/musta, oranssi/musta
EN 20471 Lk.2
Materiaali: kudottua 100 % pehmeää
polyesteriä. Kankaan paino 285 g/m².
Koot: S–3XL

kelta/musta, oranssi/musta
EN 20471 Lk.2
Materiaali: kudottua 100 % pehmeää
polyesteriä. Kankaan paino 285 g/m².
Koot: S–3XL

- henkilökorttitasku
- katkoheijastimet antavat
erinomaisen joustavuuden
- resori vyötärössä ja hihansuissa

4325

HUOMIOVÄRISET
SHORTSIT

kelta/musta
EN 20471 Lk.1
Materiaali: likaa ja vettä hylkivää
beavernylon-kangasta. Materiaali
huomioväreissä: 80 % polyesteriä
ja 20 % puuvillaa. Kankaan paino
250 g/m².
Koot: 46–64

- 3 taskua, vetoketjulliset sivutaskut,
rintatasku ja henkilökorttitasku
- katkoheijastimet antavat
erinomaisen joustavuuden
- resori vyötärössä ja hihansuissa
- kiinteä huppu

4328/4329

- 4 taskua: sivutaskut ja takataskut.
- vyötärössä paitajarru
- leveät vyölenkit

4139

PRIHA SERVICE
HUOMIOVÄRINEN
UMPIHAALARI

kelta/musta
EN 20471 Lk.3
Materiaali: erittäin kestävää, likaa
ja vettä hylkivää 80/20 polyesteri/
puuvillaa Teflon-pinnoitteella.
Koot: 46–64
- 9 taskua: mm. läpälliset rintataskut,
joissa toisessa vetoketju, kynätasku,
mittatasku, vasaralenkki, sivutaskut,
joista pääsy sisätaskuille
- vetoketjullinen reisitasku
- polvisuojataskut
- edessä kaksisuuntainen vetoketju
suojalistalla
- selkäosassa tilaa antava leikkaus/laskos
- vyötärönkiristys takaosassa
- Ei naarmuttavia nappeja eikä neppareita
- Teflon-pinnoite hylkii erittäin hyvin likaa

PRIHA
HUOMIOVÄRINEN
COLLEGE
HUPPARITAKKI

HUOMIOVÄRISET
CAPRI-HOUSUT

kelta/musta, oranssi/musta
EN 20471 Lk.1
Materiaali: likaa ja vettä hylkivää
beavernylon-kangasta. Materiaali
huomioväreissä: 80 % polyesteriä
ja 20 % puuvillaa. Kankaan paino
250 g/m².
Koot: 46–64
- 10 taskua: vetoketjullinen ja läpällinen
reisitasku, takataskut, tilavat
vahvistetut riipputaskut, joista toisessa
ID-korttitasku, vasara-, ja muita
lenkkejä
- sivusta ladattavat polvisuojataskut
- vyötärössä paitajarru
- leveät vyölenkit

4131

HUOMIOVÄRINEN
RIIPPUTASKUAVOHAALARI

kelta/musta
EN 20471 Lk.1
Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää
T/C kangasta. 65 % polyesteriä ja
35 % puuvillaa, kankaan paino
310 g/m². Materiaali huomioväreissä:
80% polyesteriä ja 20% puuvillaa.
Koot: 46-64
- 14 taskua: mm. kännykkätasku,
henkilökorttitasku, irrotettavat isot
riipputaskut, 2 vetoketjullista rintataskua, takataskut ja tilava reisitasku
takataskut ja reisitasku
- sivusta ladattavat polvisuojataskut
- edessä kaksisuuntainen vetoketju
- joustava ja hengittävä selkäosa
- 3M Scotchlite heijastimet
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4024
HUOMIOVÄRINEN PUSERO

sini/keltainen, EN 20471 Lk.2
Materiaali: likaa, vettä hylkivää ja kestävää beavernylon kangasta
80% polyesteriä ja 20% puuvillaa. Kankaan paino 250gr m2.
Koot: 44-64
- 10 taskua mm. kännykkätasku, henkilökorttitasku, sisätaskut, 2 rintataskua vetoketjulla, sivutaskut vetoketjulla, kynätaskut, D-lenkki
- 3M Scotchlite heijastimet, myös olan yli
- tuulilista tarroilla
- ylös kaulukseen asti oleva vetoketjukiinnitys
- Ykk vetoketjut
- hihansuut säädettävissä
- vyötärönkiristys tarralla

4025

HUOMIOVÄRISET
VYÖTÄRÖHOUSUT

4082

kelta/sininen, EN 20471 Lk.1
Materiaali: likaa ja vettä hylkivää
beavernylon-kangasta. Materiaali
huomioväreissä 80/20, polyesteri/
puuvilla. Kankaan paino 250 gr/m2.
Koot: 44-64

kelta/sininen, EN 471 Lk.2
Materiaali: likaa ja vettä hylkivää
beavernylon-kangasta. Materiaali
huomioväreissä 80/20, polyesteri/
puuvilla. Kankaan paino 250 gr/m2.
Koot: 46-64

- 10 taskua mm. vetoketjullinen tilava
reisitasku, kännykkätasku, mittatasku,
kynätaskut, sivu- ja takataskut,
vasaralenkki
- YKK vetoketju
- sivusta ladattavat polvisuojataskut
- 3M Scotchlite heijastimet

4083

HUOMIOVÄRINEN
RIIPPUTASKU
AVOHAALARI

kelta/sininen, EN 471 Lk.2
Materiaali: likaa ja vettä hylkivää
beavernylon-kangasta. Materiaali
huomioväreissä 80/20, polyesteri/
puuvilla. Kankaan paino 250 gr/m2.
Koot: 46-64
- 10 taskua mm. kännykkätasku,
henkilökorttitasku, läpälliset ja
vetoketjulliset rintataskut, läpällinen
takatasku ja reisitasku
- vahvistetut polvisuojataskut
- edessä kaksisuuntainen vetoketju
- joustava ja hengittävä selkäosa
- leveät vyölenkit

HUOMIOVÄRINEN
AVOHAALARI

- 8 taskua mm. kännykkätasku,
henkilökorttitasku, läpälliset ja
vetoketjulliset rintataskut, läpällinen
takatasku ja reisitasku
- vahvistetut polvisuojataskut
- edessä kaksisuuntainen vetoketju
- joustava ja hengittävä selkäosa
- leveät vyölenkit

6014

KEVLAR
VAHVIKEPAIKKA
KUUMAPRÄSSÄTTÄVÄ
- Kevlar/Nylon/Spandex vahviste
kangaspala 14,5 x 18 cm
- kuumaprässättävä paikka esim.
polviin, kyynärpäihin, olkapäihin yms..
erittäin kovasta kulutuksesta kärsiviin
kohtiin
- Kevlar kestää erinomaisesti
hankauskulutusta. Nylon ja Spandex
tekevät paikkapalasta kestävän
ja joustavan, joka soveltuu myös
taitekohtiin
- yksi koko 14,5 x 18 cm
- myyntipakkaus sisältää 2 paikkapalaa
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4043

HUOMIOVÄRINEN
PUSERO

punainen/musta
EN 20471 Lk.2
Materiaali: likaa, vettä hylkivää ja
kestävää beavernylon kangasta 80%
polyesteriä ja 20% puuvillaa.
Kankaan paino 250g/m².
Koot: 44–66

4044

- 10 taskua: mm. kännykkätasku,
henkilökorttitasku, sisätaskut, 2 rintataskua vetoketjulla, sivutaskut
vetoketjulla, kynätaskut, D-lenkki
- 3M Scotchlite heijastimet, myös olan yli
- tuulilista tarroilla
- ylös kaulukseen asti oleva
vetoketjukiinnitys
- Ykk vetoketjut
- hihansuut säädettävissä
- vyötärönkiristys tarralla

4093

MULTINORMI PUSERO
kelta/musta
EN 20471, EN 1149-5, EN 11612,
EN 11611, IEC 61482, EN 13034
Materiaali: 75 % puuvillaa, 24 %
polyesteriä, 1 % antistaattinen.
Kankaan paino 260 gr/m2.
Koot: 46–64

KOTIMAISET TOP-20
POLVISUOJAT
- kotimainen
-

tarkoitettu polvisuojataskuun
kevyet ja taipuisat
kestävät
mitat: leveys 155 mm, korkeus 210 mm

punainen/musta
EN 20471 Lk.1
Materiaali: likaa ja vettä hylkivää
beavernylon-kangasta. Materiaali
huomioväreissä 80 % polyesteria ja
20 % puuvillaa. Kankaan paino
250 g/m².
Koot: 44–66
- 10 taskua: mm. vetoketjullinen tilava
reisitasku, kännykkätasku, mittatasku,
kynätaskut, sivu- ja takataskut,
vasaralenkki
- YKK vetoketju
- sivusta ladattavat polvisuojataskut
- 3M Scotchlite heijastimet

4094

- 9 taskua. 2 läpällistä rintataskua,
joista toisessa vetoketju ja D-lenkki,
toisessa esille otettava ID-korttitasku,
vetoketjulliset sivutaskut, povitasku,
hihatasku ja kynätasku
- ylös kaulukseen asti oleva vetoketju
tuulilistalla
- Ykk vetoketjut
- helmankiristys tarralla
- hihansuissa resorit ja tarrakiristys

6004

HUOMIOVÄRISET
VYÖTÄRÖHOUSUT

MULTINORMI
HOUSUT

kelta/musta
EN 20471, EN 1149-5, EN 11612,
EN 11611, IEC 61482, EN 13034
Materiaali: 75 % puuvillaa, 24 %
polyesteriä, 1 % antistaattinen.
Kankaan paino 260 gr/m2.
Koot: 46–64
- 8 taskua. 2 vetoketjullista reisitaskua,
sivutaskut, läpälliset takataskut
- Ykk vetoketjut
- sivusta ladattavat polvisuojataskut
- leveät vyölenkit 55 mm

6005

KOTIMAISET TOP-30
POLVISUOJAT
- kotimainen
-

kevyet ja kestävät
helppo tarranauhakiinnitys
vettä hylkivä materiaali
mukavat pitää, eivät haittaa kävelyä
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4124
HUOMIOVÄRINEN PUSERO

oranssi/musta, EN 20471 Lk.2
Materiaali: likaa, vettä hylkivää ja kestävää beavernylon
kangasta 80 % polyesteriä ja 20 % puuvillaa. Kankaan paino 250 g/m².
Koot: 44–64
- 10 taskua: mm. kännykkätasku, henkilökorttitasku, sisätaskut,
2 rintataskua vetoketjulla, sivutaskut vetoketjulla, kynätaskut, D-lenkki
- 3M Scotchlite heijastimet, myös olan yli
- tuulilista tarroilla
- ylös kaulukseen asti oleva vetoketjukiinnitys
- Ykk vetoketjut
- hihansuut säädettävissä
- vyötärönkiristys tarralla

4125

HUOMIOVÄRISET
VYÖTÄRÖHOUSUT

oranssi/musta
EN 20471 Lk.1
Materiaali: likaa ja vettä hylkivää
beavernylon-kangasta. Materiaali
huomioväreissä 80 % polyesteria ja
20 % puuvilla. Kankaan paino
250 g/m².
Koot: 44–64

4041

oranssi/musta
EN 20471 Lk.1
Materiaali: likaa hylkivää ja kestävä
T/C kangasta 65 % polyesteriä ja
35 % puuvillaa, kankaan paino
310 g/m². Materiaali huomioväreissä:
80% polyesteriä ja 20% puuvillaa.
Koot: 46–64

- 10 taskua: mm. vetoketjullinen tilava
reisitasku, kännykkätasku, mittatasku,
kynätaskut, sivu- ja takataskut,
vasaralenkki
- YKK vetoketju
- sivusta ladattavat polvisuojataskut
- 3M Scotchlite heijastimet

4042

HUOMIOVÄRINEN
RIIPPUTASKUHOUSU

oranssi/musta
EN 20471 lk.1
Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää
T/C kangasta. 65 % polyesteriä ja
35 % puuvillaa, kankaan paino
310 g/m². Materiaali huomioväreissä:
80 % polyesteriä ja 20 % puuvillaa.
Koot: 44–64
- 16 taskua: mm. kännykkätasku,
vahvistettu läpällinen reisitasku, jossa
kynä- ja työkalutaskuja, takatasku,
2 vapaasti riippuvaa etutaskua,
toisessa henkilökorttitasku, mittatasku,
työkalutaskuja / lenkkejä, D-lenkki
- sivusta ladattavat polvisuojat
- leveät heijastimet
- paitajarru vyötärössä
- leveät vyölenkit

HUOMIOVÄRINEN
RIIPPUTASKU
AVOHAALARI

- 14 taskua: mm. kännykkätasku,
henkilökorttitasku, irrotettavat isot
riipputaskut, 2 läpällistä rintataskua,
läpällinen takatasku ja reisitasku
- sivusta ladattavat polvisuojataskut
- edessä kaksisuuntainen vetoketju
- joustava ja hengittävä selkäosa
- 3M Scotchlite heijastimet

4040

HUOMIOVÄRINEN
RIIPPUTASKULIIVI

oranssi/musta
EN 20471 Lk.1
Materiaali: likaa hylkivää ja kestävä
T/C kangasta 65 % polyesteriä ja
35 % puuvillaa, kankaan paino
310 g/m². Kangas huomioväreissä
80 % polyesteriä ja 20 % puuvillaa.
Koot: 46–64
- 15 taskua: mm. kännykkätasku,
henkilökorttitasku, kynätasku, rintatasku, 4 isoa vapaasti riippuvaa taskua
2 edessä ja 2 takana, vapaasti riippuvat
rintataskut nepparikiinnityksellä,
puukkonapit, vasaralenkki,
työkalulenkkejä, D-lenkki
- joustava ja hengittävä hartiaosa
- kaksoisvetoketjukiinnityksellä ja
7cm säätövaralla
- 3M Scotchlite heijastimet
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4137

HUOMIOVÄRINEN
SOFTSHELL PUSERO
oranssi/musta, EN 20471 Lk.2
Lämmin softshell huomiopusero
Irrotettavilla hihoilla.
Materiaali: 100 % polyesteriä
(softshell) sisäpuoli fleeceä.
Koot: S–3XL

4145

- TPU-kalvo, jolla erinomainen
vedenpitävyys ja hengittävyys
(8000/8000) - 4 taskua: mm. irrotettava
henkilökorttitasku, vetoketjulliset
sivutasku
ja rintatasku
- vetoketjulla irrotettavat hihat
- tarrakiristys hihansuissa

4264

PRIHA LADATTAVA
LÄMPÖLIIVI

musta
Materiaali: 100 % joustopolyesteriä
TPU-kalvolla. Tuulenpitävä.
Koot: XS–3XL

KOTIMAISET
OLKAIMET 36 MM

musta
Kotimaiset 36 mm leveät H-mallin
henkselit.
- laadukkaat metallilukot
- pituus 120 cm

oranssi
EN 20471 lk.2
Materiaali: 100 % polyesteriä,
ympäristö ystävällistä TopGreen©–
kierrätyskuitua. Joustavaa ja kevyttä
vettä hylkivää softshelliä. Vuori
miellyttävää fleeceä. Kankaan paino
280 g/m².
Koot: S–3XL
- erinomainen hengittävyys, joustavuus,
pehmeys
- soveltuu loistavasti kesäkäyttöön
- irrotettavat hihat, jolloin takista saa
mukavan liivi (lk. 1)
- hyvä tuulenpitävyys ja veden hylkivyys
- katkoheijastimet antavat erinomaisen
joustavuuden
- 4 taskua mm. henkilökorttitasku,
vetoketjulliset sivutasku ja rintatasku

4048

PRIHA
KOTIMAINEN VYÖ
musta
-

- erinomainen keveys ja joustavuus
- todella ohut, mahtuu hyvin takin alle
tai semmoisenaan esim. sisäliiviksi
- 2 vetoketjullista sivutaskua
- 3 lämmityspaneelia. 2 edessä ja
1 takana
- virtalähteeksi käy USB-liittimillä olevat
virtapankit (Powerbank)
- 3 eri lämmitystehoa helposti
säädettävissä priha-painonapilla

6010

HUOMIOVÄRINEN
SOFTSHELL-PUSERO

6011

kotimainen
pitävä metallisolki
pituus 130 cm (säädettävä)
leveys 4 cm

KOTIMAISET
OLKAIMET 45 MM

musta
Kotimaiset 45 mm leveät Y-mallin
henkselit.
- laadukkaat metallilukot
- Y-pala aitoa nahkaa
- pituus 120 cm
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4080/4081

HUOMIOPAITA

keltainen tai oranssi
EN 20471 Lk.2 EN 20471 LK.2
Materiaali: 100 % teknistä
polyesteriä.
Koot: S–3XL

4068/4069

- T-paita, värit keltainen tai oranssi
- tekninen materiaali: miellyttävä,
joustava ja viileä iholle
- henkilökorttitasku
- joustava heijastin

4080P/4081P HUOMIOPAITA
keltainen tai oranssi

EN 20471 Lk.2 EN 20471 Lk.2
Materiaali: 100 % teknistä
polyesteriä.
Koot: S–3XL

HUOMIOLIIVI

keltainen tai oranssi
EN 20471 Lk.2
Materiaali: 100 % polyesteriä.
Kankaan paino 120 g/m².
Koot: XS–7XL (keltainen),
S–3XL (oranssi)
- henkilökorttitasku, vaaka tai pysty
- puhelintasku, kynätasku, D-lenkki
- vetoketju kiinnitys

keltainen tai oranssi
EN 20471 Lk.2 EN 20471 Lk.2
Materiaali: 100 % teknistä
polyesteriä.
Koot: S–3XL
- tekninen materiaali: miellyttävä,
joustava ja viileä iholle
- henkilökorttitasku
- paita joustaa myös
vaakaheijastimien kohdalta

4068P/4069P HUOMIOPAITA
PITKÄHIHAINEN

keltainen tai oranssi
EN 20471 Lk.2 EN 20471 Lk.2
Materiaali: 100 % teknistä
polyesteriä.
Koot: S–3XL

- tekninen materiaali: miellyttävä,
joustava ja viileä iholle
- henkilökorttitasku
- paidoissa joustavat PRINTTI heijastimet
- joustavampi, hengittävämpi ja
mukavampi päällä

4020/4021

HUOMIOPAITA
PITKÄHIHAINEN

- tekninen materiaali: miellyttävä,
joustava ja viileä iholle
- henkilökorttitasku
- paidoissa joustavat PRINTTI heijastimet
- joustavampi, hengittävämpi ja
mukavampi päällä

4018

VIRALLINEN
JÄRJESTYSMIESLIIVI
keltainen
EN 20471 Lk.2 Materiaali: 100% polyesteriä
Järjestysmiesliivi,
Ordningvakt, Security
-

keltainen
heijastimet myös olan yli
puhelintasku
kynätasku
D-lenkki
vetoketju kiinnitys
tekstit oikealla rinnassa ja selässä:
suomi, ruotsi ja englanti
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4085

HUOMIOVÄRINEN
T-PAITA
keltainen/musta
Materiaali: 100 % teknistä
polyesteriä.
Koot: XS–3XL

4086

- tekninen materiaali: miellyttävä,
joustava ja viileä iholle

4095

TEKNINEN
PIKEE PAITA

musta/keltainen
Materiaali: 100 % teknistä
polyesteriä.
Koot: XS–3XL

HUOMIOVÄRINEN
PITKÄHIHAINEN
T-PAITA
keltainen/musta
Materiaali: 100 % teknistä
polyesteriä.
Koot: XS–3XL

- tekninen materiaali: miellyttävä,
joustava ja viileä iholle

oranssi/musta
Materiaali: 100 % teknistä
polyesteriä.
Koot: XS–3XL

- tekninen materiaali: miellyttävä,
joustava ja viileä iholle

4096

- tekninen materiaali: miellyttävä,
joustava ja viileä iholle
- erittäin hengittävä selkäosa

4088

HUOMIOVÄRINEN
T-PAITA

TEKNINEN
PIKEE PAITA

musta/oranssi
Materiaali: 100 % teknistä
polyesteriä.
Koot: XS–2XL
- tekninen materiaali: miellyttävä,
joustava ja viileä iholle
- erittäin hengittävä selkäosa

4089

HUOMIOVÄRINEN
PITKÄHIHAINEN
T-PAITA

oranssi/musta
Materiaali: 100 % polyesteriä.
Koot: XS–3XL
- tekninen materiaali: miellyttävä,
joustava ja viileä iholle
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4035
PRIHA PUSERO

harmaa/musta
Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää beavernylon kangasta
55 % polyesteriä ja 45 % puuvillaa, kankaan paino 245 g/m².
Koot: 46–64
- 9 taskua: mm. henkilökorttitasku, kännykkätasku, läpälliset rintataskut,
povitasku, kynätasku, sivutaskut vetoketjulla
- vetoketjukiinnitys ja tuulilista neppareilla
- joustava vyötärönkiristys
- hihansuissa tarrakiristys ja heijastimet

4052
PRIHA SERVICE
UMPIHAALARI

musta/oliivi, punaiset ompeleet yläosassa
Materiaali: erittäin kestävä, likaa ja vettä hylkivä
80 % polyesteria ja 20 % puuvillaa Teflon-pinnoitteella.
Koot: 46–64
- 9 taskua: mm. läpälliset rintataskut, joissa toisessa vetoketju, kynätasku,
mittatasku, vasaralenkki, sivutaskut, joista pääsy sisätaskuille
- vetoketjullinen reisitasku
- polvisuojataskut
- edessä kaksisuuntainen vetoketju suojalistalla
- selkäosassa tilaa antava leikkaus/laskos
- vyötärönkiristys takaosassa
- ei naarmuttavia nappeja eikä neppareita

4036
PRIHA
VYÖTÄRÖHOUSUT

harmaa/musta
Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää beavernylon kangasta 55 %
polyesteriä ja 45 % puuvillaa, kankaan paino 245 g/m².
Koot: 46–64
- 9 taskua: mm. kännykkätasku, vasaralenkki, läpälliset reisitaskut,
joissa työkalutaskuja ja vetoketju, takataskut
- vahvistetut sivusta ladattavat polvisuojataskut
- vyötärössä paitajarru
- lahkeissa heijastintereet
- leveät vyölenkit

4050
PRIHA
RIIPPUTASKULIIVI /
TYÖKALULIIVI

harmaa/musta
Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää beavernylon kangasta 55 %
polyesteriä ja 45 % puuvillaa, kankaan paino 245 g/m².
Koot: 52-58
- 8 taskua: mm. kännykkätasku, henkilökorttitasku, kynätasku,
rintatasku, 2 isoa vapaasti riippuvaa taskua edessä ja takana
vapaasti riippuvat rintataskut nepparikiinnityksellä, vasaralenkki,
työkalulenkkejä, puukkonapit, D-lenkki
- joustava ja hengittävä takahartiaosa
- kaksoisvetoketjukiinnitys 7 cm säätövaralla
- leveät vyölenkit
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4091

PRIHA PUSERO

musta
Materiaali: likaa hylkivää ja
kestävää beavernylon kangasta
55 % polyesteriä ja 45 % puuvillaa.
Kankaan paino 245 g/m².
Koot: 46–64

4092

- 9 taskua: mm. henkilökorttitasku,
kännykkätasku, läpälliset rintataskut,
povitasku, kynätasku, sivutaskut
vetoketjulla
- vetoketjukiinnitys ja tuulilista
neppareilla
- joustava vyötärökiristys
- hihansuissa tarrakiristys ja heijastimet

4097

PRIHA
RIIPPUTASKUAVOHAALARI

4098

valkoinen
materiaali: 100 % puuvillaa,
kankaan paino 300 g/m².
Koot: 44–60

- 17 taskua: mm. vahvistettu
vetoketjullinen reisitasku, jossa kynä- ja
kännykkätasku
- irrotettavat riipputaskut, joista toisessa
on henkilökorttitasku, riipputaskujen
kiinnitys vetoketjuilla ja tarroilla
- mittatasku, työkalutaskuja, D-lenkki
- sivusta ladattavat polvisuojataskut
- tuplaommellut saumat
- leveät vyölenkit

PRIHA
UMPIHAALARI

musta, oranssi tere
Materiaali: likaa hylkivää ja
kestävää beavernylon kangasta
55 % polyesteriä ja 45 % puuvillaa,
kankaan paino 245 g/m².
Koot: 46–64
- 14 taskua: mm. irrotettava
henkilökorttitasku, kännykkätasku,
kynätaskut läpälliset reisitaskut,
vetoketjullinen rintatasku, läpällinen
takatasku, työkalulenkkejä läpälliset
reisitaskut, joista toisessa vetoketju
- edessä kaksisuuntainen vetoketju ja
tuulilista tarralla
- joustovyötärö
- lahkeissa vetoketjut ja heijastimet
- hihansuissa tarrasäätö
- Sivusta ladattavat polvisuojataskut
- EI naarmuttavia nappeja eikä
neppareita

- 19 taskua: mm. irrotettava
henkilökorttitasku, kännykkätasku,
IRROTETTAVAT riipputaskut, kynätasku,
mittatasku, vasaralenkki,
työkalulenkkejä, läpälliset reisitaskut,
joista toisessa myös vetoketju
- edessä kaksisuuntainen vetoketju
- olkaimissa +5 cm pidennysvara
- vahvistetut sivusta ladattavat
polvisuojataskut
- lahkeissa heijastimet
- joustava ja hengittävä selkäosa
- leveät vyölenkit

PRIHA MAALARIN
RIIPPUTASKUHOUSUT,
PUUVILLAA

musta
Materiaali: likaa hylkivää ja
kestävää beavernylon kangasta
55 % polyesteriä ja 45 % puuvillaa.
Kankaan paino 245 g/m².
Koot: 46–64
- 9 taskua: mm. kännykkätasku
vasaralenkki ja läpälliset reisitaskut,
joissa työkalutaskuja ja takataskut
- sivusta ladattavat polvisuojataskut
- vyötärössä paitajarru
- lahkeissa heijastintereet
- leveät vyölenkit

musta, oranssi koristetere
Materiaali: likaa hylkivää ja
kestävää beavernylon kangasta
55 % polyesteriä ja 45 % puuvillaa,
kankaan paino 245 g/m².
Koot: 46–64

4072

PRIHA
VYÖTÄRÖHOUSUT

4037

NAISTEN
AVOHAALARI

vihreä
Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää
beavernylon kangasta 55 % puuvillaa, 45 % polyesteriä, kankaan
paino 245 g/ m².
Koot: S–XL
- vetoketjukiinnitys
- polvisuojataskut
- 9 taskua: mm. kännykkätasku,
kynätasku, mittatasku, vasaralenkki
- lahkeissa vetoketjut ja 3 cm
lyhennysvara
- säädettävät ja joustavat olkaimet
- leveät vyölenkit
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4073

JERRY PUSERO

siniharmaa/musta
Materiaali: sekoitekangas 65 %
polyesteriä ja 35 % puuvillaa,
kankaan paino 300 g/m².
Koot: 46–64

4060

- 5 taskua: mm. läpälliset rintataskut,
joista toisessa vetoketju, kynätasku,
sivutaskut vetoketjuilla, D-lenkki
- heijastintereet etu- ja takaosassa
- Ykk vetoketjut
- ylös kaulukseen asti oleva
vetoketjukiinnitys tuulilistalla
- hihansuissa ja vyötärössä tarrakiristys

4070

JERRY
REISITASKUHOUSU
siniharmaa/musta
Materiaali: sekoitekangas 65 %
polyesteriä ja 35 % puuvillaa,
kankaan paino 300 g/m².
Koot: 46–64

JERRY
RIIPPUTASKUHOUSU
siniharmaa/musta
Materiaali: sekoitekangas 65 %
polyesteriä ja 35 % puuvillaa,
kankaan paino 300 g/m².
Koot: 46–64

- erinomainen istuvuus ja kestävyys
- 17 taskua: mm. vahvistettu
vetoketjullinen reisitasku, jossa kynäja kännykkätasku, isot takataskut, isot
riipputaskut toisessa henkilökorttitasku, mittatasku, työkalutaskuja / lenkkejä, D-lenkki
- sivusta ladattavat vahvistetut
polvisuojataskut
- paitajarru vyötärössä
- leveät vyölenkit
- 3 kertainen haarasaumaommel

musta
Materiaali: 100 % puuvillaa,
kankaan paino 310 g/m².
Koot: 46–64

- 5 taskua: mm. läpälliset rintataskut,
joista toisessa vetoketju, kynätasku,
sivutaskut vetoketjuilla, D-lenkki
- heijastintereet etu- ja takaosassa
- Ykk vetoketjut
- ylös kaulukseen asti oleva
vetoketjukiinnitys tuulilistalla
- hihansuissa ja vyötärössä tarrakiristys

4074

COTTON
REISITASKUHOUSUT,
PUUVILLAA
musta
Materiaali: 100 % puuvillaa,
kankaan paino 310 g/m².
Koot: 44–64

- erinomainen istuvuus ja kestävyys
- 15 taskua: mm. vahvistettu
vetoketjullinen reisitasku, jossa
kynä- ja kännykkätasku, isot takataskut,
mittatasku, työkalutaskuja / lenkkejä,
D-lenkki
- sivusta ladattavat vahvistetut
polvisuojataskut
- paitajarru vyötärössä
- leveät vyölenkit
- 3 kertainen haarasaumaommel

4071

COTTON PUSERO,
PUUVILLAA

- erinomainen istuvuus ja kestävyys
- 17 taskua: mm. vahvistettu
vetoketjullinen reisitasku, jossa
kynä- ja kännykkätasku, isot takataskut,
mittatasku, työkalutaskuja / lenkkejä,
D-lenkki
- sivusta ladattavat vahvistetut
polvisuojataskut
- paitajarru vyötärössä
- leveät vyölenkit
- 3 kertainen haarasaumaommel

4075

COTTON
RIIPPUTASKUHOUSUT,
PUUVILLAA
musta
Materiaali: 100 % puuvillaa,
kankaan paino 310 g/m².
Koot: 44–64

- erinomainen istuvuus ja kestävyys
- 17 taskua: mm. vahvistettu
vetoketjullinen reisitasku, jossa kynäja kännykkätasku, isot takataskut, isot
riipputaskut toisessa henkilökorttitasku, mittatasku, työkalutaskuja
/ lenkkejä, D-lenkki
- sivusta ladattavat vahvistetut
polvisuojataskut
- paitajarru vyötärössä
- leveät vyölenkit
- 3 kertainen haarasaumaommel
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4011

PRIHA UMPIHAALARI,
PUUVILLAA
musta/punainen
Materiaali: 100 % puuvillaa,
kankaan paino 275 g/m².
Koot: 46–64

4012

- nappikiinnitys
- polvisuojataskut
- 7 taskua: 2 läpällistä rintataskua,
2 takataskua, sivutaskut, mittatasku
- hihansuissa tarrasäätö
- joustovyötärö

4084

PRIHA PALOSUOJATTU
HITSAUSHAALARI
musta
EN 11611/11612, EN 1149-5
Materiaali: 75 % puuvillaa, 25 %
polyesteriä, kankaan paino 300 g/m².
Koot: 46–64
-

-

4014

sininen, keltaiset tehosteraidat
Materiaali: 100 % polyesteriä.
Koot: XS–3XL
- vetoketjukiinnitys
- 5 taskua: mm. läpällinen rinta- ja
takatasku, mittatasku vasaralenkki,
lenkki, nappi puukolle
- lahkeissa vetoketjut
- hihansuissa tarrasäätö
- joustovyötärö

sininen
Materiaali: 100 % puuvillaa,
kankaan paino 275 g/m².
Koot: 46–64

- nappikiinnitys
- polvisuojataskut
- 7 taskua: 2 läpällistä rintataskua,
2 takataskua, sivutaskut, mittatasku
- hihansuissa tarrasäätö
- joustovyötärö

4019

EN ISO 11611:2007 Luokka lAl
EN 1149-5
EN ISO 11612 Al+A2, Bl, Cl, El
oheisten standardien mukainen
staattista sähköä johtava suojavaate
hitsaukseen ja vastaaviin töihin
suojaamaan kuumuudelta ja tulelta
9 taskua: mm. kännykkätasku,
mittataskut työkalulenkit sekä
kipinöiltä suojaavat taskunläpät
nappi/nepparikiinnitys
polvisuojataskut
hihansuissa tarrasäätö
joustovyötärö

PRIHA KEVYT
SUOJAHAALARI

PRIHA UMPIHAALARI,
PUUVILLAA

PRIHA PALOSUOJATTU
HITSAUSHAALARI
sininen/punainen
EN 11611/11612, EN 1149-5
Materiaali: 60 % puuvillaa, 39 %
polyesteriä, 1 % antistaattinen kuitu,
kankaan paino 360 g/m2
Koot: 46–64
-

-

4016

EN ISO 13688:2013
EN 1149-5:2018
EN ISO 11612:2015, A1 B1 C1 E1
EN ISO 11611:2015, luokka 1 A1
oheisten standardien mukainen
staattista sähköä johtava suojavaate
hitsaukseen ja vastaaviin töihin
suojaamaan kuumuudelta ja tulelta
9 taskua: mm. kännykkätasku,
mittataskut työkalulenkit sekä
kipinöiltä suojaavat taskunläpät
nappi/nepparikiinnitys
polvisuojataskut
hihansuissa tarrasäätö
joustovyötärö

PRIHA KEVYT
SUOJAHAALARI

musta, punainen hartiaosa
ja tehosteraidat
Materiaali: 100 % polyesteriä.
Koot: S–3XL
- vetoketjukiinnitys
- 5 taskua: mm. läpällinen rinta- ja
takatasku, mittatasku vasaralenkki,
lenkki, nappi puukolle
- lahkeissa vetoketjut
- hihansuissa tarrasäätö
- joustovyötärö
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4308

HUOMIOVÄRINEN
SADEASUSETTI
keltainen/musta
EN 20471/EN 343
Materiaali: 100 % kudottua
polyesteriä, jossa
polyuretaanipinnoite.
Koot: S–3XL

4309

- takki EN 20471 Lk.3 ja
housut EN 20471 Lk.1
- materiaalin vedenpitävyys ja
hengittävyys 5000/5000.
- joustava, kevyt, pehmeä ja ei kahise
- saumat ovat teipattu ja ommeltu
- kauluksessa huppu
- takissa 2 sivutaskua
- ylös asti sulkeutuva vetoketju
tuulilistalla hihoissa ja lahkeissa
nepparisäätö

4310

HUOMIOVÄRINEN
SADEASUSETTI

4311

keltainen/musta
EN 20471/EN 343
Materiaali: Pu-pinnoitettua, erittäin
kestävää 100 % polyester/oxford
kangasta.
Koot: S–3XL

PRIHA
SADEASUSETTI

tummansininen
EN 343
Materiaali: 100 % polyesteriä, jossa
polyuretaanipinnoite.
Koot: S–3XL
- joustavaa ja pehmeää PU-pinnoitettua
polyester kangasta.
- luokiteltu EN 343 standardin mukaan
- materiaalin vedenpitävyys ja
hengittävyys 5000/5000
- materiaali on joustavaa, kevyttä,
pehmeää ja kahisematonta
- saumat ovat teipattu ja ommeltu
- takin kauluksessa huppu
- takissa 2 sivutaskua - heijastimet
lahkeissa ja hihoissa
- ylös asti sulkeutuva vetoketju
tuulilistalla
- hihoissa ja lahkeissa nepparisäätö

oranssi/musta
EN 20471/EN 343
Materiaali: 100 % kudottua
polyesteriä, jossa
polyuretaanipinnoite.
Koot: S–3XL

- takki EN 20471 Lk.3 ja
housut EN 20471 Lk.1
- materiaalin vedenpitävyys ja
hengittävyys 5000/5000
- joustava, kevyt, pehmeä ja ei kahise
- saumat ovat teipattu ja ommeltu
- kauluksessa huppu
- takissa 2 sivutaskua
- ylös asti sulkeutuva vetoketju
tuulilistalla hihoissa ja lahkeissa
nepparisäätö

HUOMIOVÄRINEN
SADEASUSETTI

oranssi/musta
EN 20471/EN 343
Materiaali: Pu-pinnoitettua, erittäin
kestävää 100 % polyester/oxford
kangasta.
Koot: S–3XL

- luokiteltu EN ISO 20471 ja
EN 343 standardin mukaan
- takki EN 20471 Lk.3 ja
housut EN 20471 Lk.1
- vedenpitävyys ja hengittävyys
5000/5000
- saumat ovat teipattu ja ommeltu
- takissa verkkovuori
- takin kauluksessa huppu
- ylös asti sulkeutuva vetoketju
tuulilistalla hihoissa ja lahkeissa
nepparisäätö
- takissa 2 sivutaskua
- hihoissa ja lahkeissa nepparisäätö

4305

HUOMIOVÄRINEN
SADEASUSETTI

- luokiteltu EN ISO 20471 ja EN 343
standardin mukaan
- takki EN 20471 Lk.3 ja
housut EN 20471 Lk.1
- vedenpitävyys ja hengittävyys
5000/5000
- saumat ovat teipattu ja ommeltu
- takissa verkkovuori
- takin kauluksessa huppu
- ylös asti sulkeutuva vetoketju
tuulilistalla hihoissa ja lahkeissa
nepparisäätö
- takissa 2 sivutaskua
- hihoissa ja lahkeissa nepparisäätö

4304

PRIHA
SADEHOUSUT

tummansininen
EN 343
Materiaali: 100 % polyesteriä, jossa
polyuretaanipinnoite.
Koot: S–3XL
- luokiteltu EN 343 standardin mukaan
- vedenpitävyys ja hengittävyys
5000/5000
- joustavat, kevyet, pehmeät ja eivät
kahise
- saumat ovat teipattu ja ommeltu
- heijastimet lahkeissa nepparisäätö
- nauhakiristys vyötärössä
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4312

HUOMIOVÄRINEN
PITKÄ SADETAKKI

kelta/musta
EN 20471/EN 343
Materiaali: 100% kudottua
polyesteriä, jossa polyuretaanipinnoite. (Takin pituus koossa
L 132 cm)
Koot: S–3XL

4118

PRIHA
NEULETAKKI

musta
Materiaali: Neulekangas 100
% polyesteriä. Softshell: 94 %
polyesteriä ja 6 % spandexia
(Polartec)
Koot: S–3XL

4115

YAMATUNE
TYÖSUKKA

Materiaali: 50 % polyesteriä, 30 %
puuvillaa, 10 % akryyliä, 5 % nailonia
ja 5 % lycraa.
Koot: M (39–41), L (42–44), XL (45–47)
-

TOSI kestävä tekninen työsukka
antibakteerinen hopeaionisointi
jalkaholvia tukeva kompressioneulos
muotoiltu varsi, sukka ei valu
ilmastoitu rakenne
nilkkatuki
vahvistettu neulos

PRIHA
TOPGREEN
SOFTSHELLPUSERO

musta/grafit
Materiaali: 100 % polyesteriä,
ympäristö ystävällistä TopGreen©–
kierrätyskuitua. Joustavaa ja kevyttä
vettä hylkivää softshelliä. Vuori
miellyttävää fleeceä. Kankaan paino
280 g/m².
Koot S–3XL

- 5 taskua: vetoketjulliset sivutaskut,
läpällinen rintatasku tarroilla ja 2 isoa
sisätaskua.
- olkapäissä, hihoissa ja kauluksessa
softshelliä
- hihansuissa tarrakiristys
- vyötärön säätö kiristysnauhalla

4603

tummanharmaa/musta
Materiaali: kudottua polyesteri
sekoitustuskangasta.
Mustat tehostekankaat softshelliä.
Koot: S–3XL
- 3 taskua: vetoketjulliset sivutaskut,
rintatasku
- musta tehostekangas polartec
softshelliä
- hihansuissa tarrakiristys
- vyötärönsäätö kiristysnauhalla

- EN ISO 20471:2013 Lk.3
- materiaalin vedenpitävyys ja
hengittävyys 5000/5000.
- joustava, kevyt, pehmeä ja ei kahise
- saumat ovat teipattu ja ommeltu
- kauluksessa huppu
- 2 sivutaskua
- tuulista
- puolivälistä ylös asti vetoketju kiinnitys
(nepparit alas asti)

4119

PRIHA
HUPPARITAKKI

- 4 taskua: mm. vetoketjulliset sivutaskut
ja rintataskut
- erinomainen keveys ja joustavuus
- tyylikäs Grafit printtaus

4608

PRIHA TEKNINEN
TYÖSUKKA

Materiaali: 40 % puuvillaa, 15%
polyamidia ja 5 % elastaani.
Koot: Yksi koko 42-45
- tekninen työsukka muotoon ommeltu
kestävä, joustava ja lämmin
- paketissa 3 paria eri värisiä sukkia
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4122

HUOMIOVÄRINEN
TALVIPUSERO

oranssi/musta, EN 20471 Lk.2
Materiaali: likaa ja vettä hylkivää beavernylon-kangasta. Materiaali huomioväreissä 80 % polyesteriä ja 20 % puuvillaa. Kankaan paino 285 g/m². Takeissa tikkivuori 120 g/m² 100 % polyesteri
lämpövanua ja housuissa 100 g/m²
100 % polyesteri lämpövanua.
Koot 44–64

4126

HUOMIOVÄRISET
TALVIVYÖTÄRÖHOUSUT

4127

oranssi/musta
EN 20471 Lk.1
Materiaali: likaa ja vettä hylkivää
beavernylon-kangasta. Materiaali
huomioväreissä 80 % polyesteriä ja
20 % puuvillaa. Kankaan paino
285 g/m². Housuissa 100 g/m² 100 %
polyesteri lämpövanua.
Koot: 44–64

HUOMIOVÄRINEN
TALVIAVOHAALARI

oranssi/musta
EN 20471 Lk.1
Materiaali: likaa ja vettä hylkivää
beavernylon-kangasta. Materiaali
huomioväreissä 80 polyesteriä ja
20 % puuvillaa. Kankaan paino
285 g/m². Avohaalarissa 100 g/m²
100 % polyesteri lämpövanua.
Koot: 46–64
- 8 taskua: mm. kännykkätasku, henkilökorttitasku, 2 läpällistä rintataskua,
läpälliset takataskut ja reisi tasku
- 3M Scotchlite heijastimet
- edessä kaksisuuntainen vetoketju
- leveät vyölenkit
- joustava ja hengittävä selkäosa
- olkaimissa +5 cm pidennysvara
- vasaralenkki
- sivusta ladattavat polvisuojataskut

HUOMIOVÄRISET
TALVIVYÖTÄRÖHOUSUT OLKAIMILLA
punainen/musta
EN 20471 Lk.1
Materiaali: likaa ja vettä hylkivää
beavernylon-kangasta. Materiaali
huomioväreissä 80 polyesteriä ja
20 % puuvillaa. Kankaan paino
285 g/m². Housuissa 100 g/m²
100 % polyesteri lämpövanua.
Koot: 44–66

- 6 taskua: 2 sivutaskua,
vetoketjullinen reisitasku, takataskut ja
henkilökorttitasku
- sivustaladattavat polvisuojataskut
- leveät vyölenkit
- 3M Scotchlite heijastimet
- Ykk vetoketju - vyötärössä paitajarru
- korotettu takavyötärö

4123

punainen/musta, EN 20471 Lk.2
Materiaali: likaa ja vettä hylkivää
beavernylon-kangasta. Materiaali
huomioväreissä 80 % polyesteriä ja
20 % puuvillaa. Kankaan paino
285 g/m². 120 g/m² lämpövanua.
Koot 44–66
- 10 taskua: mm. kännykkätasku,
irrotettava, henkilökorttitasku,
2 povitaskua, vetoketjullinen
napoleontasku, 2 isoa läpällistä
rintataskua, joista toinen vetoketjulla,
sivutaskut vetoketjulla ja hiha tasku
- 3M Scotchlite heijastimet myös
olkapäiden yli
- tuulilista tarroilla
- YKK vetoketju
- ylös kaulukseen asti oleva
vetoketjukiinnitys
- hihansuissa piiloresorit
- kauluksessa miellyttävä fleece-vuori
- vyötärön säätö kiristysnauhalla

- 10 taskua: mm. kännykkätasku, irrotettava, henkilökorttitasku, 2 povitaskua,
vetoketjullinen napoleontasku, 2 isoa
läpällistä rintataskua, joista toinen vetoketjulla, sivutaskut vetoketjulla ja
hiha tasku
- 3M Scotchlite heijastimet myös
olkapäiden yli
- tuulilista tarroilla
- YKK vetoketju
- ylös kaulukseen asti
olevavetoketjukiinnitys
- hihansuissa piiloresorit
- kauluksessa miellyttävä fleece-vuori
- vyötärön säätö kiristysnauhalla

4055

HUOMIOVÄRINEN
TALVIPUSERO

- irrotettavilla jousto-olkaimilla
- 6 taskua: mm. vetoketjullinen
reisitasku, irrotettava henkilökorttitasku sivutaskut ja läpälliset
takataskut korotettu takavyötärö
- sivusta ladattavat polvisuojataskut
- leveät vyölenkit
- heijastimien suojatereet

4340

HUOMIOVÄRINEN
VEDENPITÄVÄ
TALVIPUSERO

keltainen/musta, EN 20471 Lk.2
Materiaali: Joustavaa, veden- ja tuulenpitävää polyesteriä, jossa TPU
kalvo. Kankaan paino 310 g/m².
Erittäin lämmin DuPont™ lämpövanuvuori. Teipatut saumat.
Koot: 44–64
- 6 taskua: mm. henkilökorttitasku,
povitasku, VEDENPITÄVÄT rintataskut
ja sivutaskut
- joustavat katkoheijastimet
- ylös kaulukseen asti oleva vedenpitävä
vetoketjukiinnitys
- kauluksessa miellyttävä fleece-vuori
- vetoketjulla irrotettava huppu
- hihansuissa tarrakiristys
- vyötärönsäätö kiristysnauhalla
- pidennetty takahelma

VUORILLISET TYÖASUT | 23
4022

HUOMIOVÄRINEN
TALVIPUSERO

keltainen/sininen, EN 20471 Lk.3
Materiaali: likaa ja vettä hylkivää beavernylon-kangasta. Materiaali huomioväreissä 80 % polyesteriä ja 20 % puuvillaa. Kankaan paino 285 g/m². Takeissa tikkivuori 120 g/m² 100 % polyesteri
lämpövanua ja housuissa 100 g/m²
100 % polyesteri lämpövanua.
Koot: 44–64

4053

sini/keltainen
EN 20471 Lk.1
Materiaali: likaa ja vettä hylkivää
beavernylon-kangasta. Materiaali
huomioväreissä 80/20 polyesteri/
puuvilla. Kankaan paino 285 gr/m2.
Housuissa 100 gr/m2 100% polyesteri
lämpövanua
Koot: 44-64

- 10 taskua: mm. kännykkätasku, irrotettava, henkilökorttitasku, 2 povitaskua,
vetoketjullinen napoleontasku, 2 isoa
läpällistä rintataskua, joista toinen vetoketjulla, sivutaskut vetoketjulla ja
hihatasku
- 3M Scotchlite heijastimet myös
olkapäiden yli
- tuulilista tarroilla
- YKK vetoketju
- ylös kaulukseen asti oleva
vetoketjukiinnitys
- hihansuissa piiloresorit
- kauluksessa miellyttävä fleece-vuori
- vyötärön säätö kiristysnauhalla

4076

HUOMIOVÄRINEN
TALVIPUSERO

- 6 taskua: 2 sivutaskua, vetoketjullinen reisitasku, takataskut ja
henkilökorttitasku
- sivustaladattavat polvisuojataskut
- leveät vyölenkit
- 3M Scotchlite heijastimet
- Ykk vetoketju - vyötärössä paitajarru
- korotettu takavyötärö

4077

keltainen/musta, EN 20471 Lk.2
Materiaali: likaa ja vettä hylkivää beavernylon-kangasta. Materiaali huomioväreissä 80 % polyesteriä ja 20 %
puuvillaa. Kankaan paino 285 g/m².
Takeissa tikkivuori 120 g/m² 100 %
polyesteri lämpövanua ja housuissa
100 g/m² 100 % polyesteri lämpövanua.
Koot: 44–64

HUOMIOVÄRINEN
TALVIAVOHAALARI

keltainen/sininen
EN 20471 Lk.1
Materiaali: likaa ja vettä hylkivää
beavernylon-kangasta. Materiaali
huomioväreissä 80 % polyesteriä ja
20 % puuvillaa. Kankaan paino
285 g/m². Avohaalarissa 100 g/m²
100 % polyesteri lämpövanua.
Koot: 46–64
- 8 taskua: mm. kännykkätasku,
henkilökorttitasku, 2 läpällistä
rintataskua, läpälliset takataskut ja
reisi tasku
- 3M Scotchlite heijastimet
- edessä kaksisuuntainen vetoketju
- leveät vyölenkit - joustava ja
hengittävä selkäosa
- olkaimissa +5 cm pidennysvara
- vasaralenkki
- sivusta ladattavat polvisuojataskut

HUOMIOVÄRISET
TALVIVYÖTÄRÖHOUSUT

keltainen/musta
EN 20471 Lk.1
Materiaali: likaa ja vettä hylkivää
beavernylon-kangasta. Materiaali
huomioväreissä 80 polyesteriä ja
20 % puuvillaa. Kankaan paino
285 g/m². Housuissa 100 g/m²
100 % polyesteri lämpövanua.
Koot: 44–64

- 10 taskua: mm. kännykkätasku, irrotettava henkilökorttitasku, 2 povitaskua, vetoketjullinen napoleontasku, 2 isoa läpällistä rintataskua, joista toinen vetoketjulla, sivutaskut vetoketjulla ja hiha tasku
- 3M Scotchlite heijastimet myös
olkapäiden yli
- tuulilista tarroilla
- YKK vetoketju
- ylös kaulukseen asti oleva
vetoketjukiinnitys
- hihansuissa piiloresorit
- kauluksessa miellyttävä fleece-vuori
- vyötärön säätö kiristysnauhalla

4023

HUOMIOVÄRISET
TALVIVYÖTÄRÖHOUSUT

- 6 taskua: 2 sivutaskua,
vetoketjullinen reisitasku, takataskut ja
henkilökorttitasku
- sivustaladattavat polvisuojataskut
- leveät vyölenkit
- 3M Scotchlite heijastimet
- Ykk vetoketju
- vyötärössä paitajarru
- korotettu takavyötärö

4129

HUOMIOVÄRINEN
TALVIAVOHAALARI

keltainen/musta
EN 20471 Lk.1
Materiaali: likaa ja vettä hylkivää
beavernylon-kangasta. Materiaali
huomioväreissä 80 %polyesteriä ja
20 % puuvillaa. Kankaan paino
285 g/m². Avohaalarissa 100 g/m²
100 % polyesteri lämpövanua.
Koot: 46–64
- 8 taskua mm. kännykkätasku,
henkilökorttitasku, 2 läpällistä
rintataskua, läpälliset takataskut ja
reisi tasku
- 3M Scotchlite heijastimet
- edessä kaksisuuntainen vetoketju
- leveät vyölenkit - joustava ja
hengittävä selkäosa
- olkaimissa +5 cm pidennysvara
- vasaralenkki
- sivusta ladattavat polvisuojataskut
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4163

VUORILLINEN
MULTINORMITAKKI

keltainen/musta
EN ISO 20471:2013
EN 3034:2005+A1:2009 tyyppi 6
EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 F1
EN ISO 11611 :2015 lk.1 A1 A2
IEC 61482-2:2009 lk.1 (4kA)
EN 1149-5:2004
CE 0403
Koot: 46–64. Materiaali: 75 % puuvillaa, 24 % polyesteriä, 1 % antistaattinen. Kankaan paino 260 g/m². Palosuojattu vuori 160 g/m².
- 9 taskua: 2 läpällistä rintataskua, joista toisessa vetoketju ja D-lenkki,
toisessa esille otettava ID-korttitasku, vetoketjulliset sivutaskut, povitasku,
vetoketjullinen sisätasku ja hihatasku
- ylös kaulukseen asti oleva vetoketju tuulilistalla
- Ykk vetoketjut
- helmankiristys tarralla
- hihansuissa piiloresorit

4164
VUORILLISET
MULTINORMIHOUSUT

keltainen/musta
EN ISO 20471:2013
EN 3034:2005+A1:2009 tyyppi 6
EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 F1
EN ISO 11611 :2015 lk.1 A1 A2
IEC 61482-2:2009 lk.1 (4kA)
EN 1149-5:2004
CE 0403
Koot: 46–64. Materiaali: 75 % puuvillaa, 24 % polyesteriä, 1 % antistaattinen. Kankaan paino 260 g/m². Palosuojattu vuori 100 g/m².
- 8 taskua: 2 vetoketjullista tilavaa reisitaskua, sivutaskut,
läpälliset takataskut
- Ykk vetoketjut
- sivusta ladattavat polvisuojataskut
- korotettu takahelma
- leveät vyölenkit 55 mm
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4220
HUOMIOVÄRINEN
TALVIHAALARI

keltainen/musta
EN 20471 Lk.3
Materiaali: likaa, vettä hylkivää ja kestävää polyesteri/puuvilla
sekoitekangasta. Kankaan paino 285 g/m². Lämpövanuvuori
120 g/m². Materiaali huomioväreissä 80 % polyesteriä ja
20 % puuvillaa.
Koot: 46–64
- 13 taskua: mm. 2 läpällistä ja vetoketjullista rintataskua,
id- tasku, läpälliset takataskut, vetoketjulliset sivutaskut,
2 povitaskua, joista toisessa vetoketju, vetoketjullinen
napoleontasku, D-lenkki, reidessä mittataskut
- ylös kaulukseen asti oleva kaksisuuntainen vetoketju
- vetoketjulla irrotettava huppu
- hihansuissa tarrakiritys
- vyötäröön asti aukeavat sivuvetoketjut
- takamus ja lahkeet polvista alaspäin vahvistettua
vedenpitävää kangasta
- joustovyötärö
- tuulilista tarroilla

4704
NAHKAINEN
KOTIMAINEN
KYPÄRÄNALUSHUPPU

vaalea
Materiaali: Kotimaista lampaannahkaa.
-

yksi koko
ohuet saumat eivät paina kypärän alla
pinta haljasnahkaa
turkisvuori
erittäin lämmin ja mukava päässä
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4154

POLAR
TALVIPUSERO

harmaa/musta, keltaisilla
yksityiskohdilla
Materiaali: likaa hylkivää ja
kestävää beavernylon kangasta
80 % polyesteriä ja 20 % puuvillaa.
Lämpövanuvuori 160 g/m².
Koot: 46–64

4155

musta/harmaa, keltaisilla
yksityiskohdilla
Materiaali: likaa hylkivää ja
kestävää beavernylon kangasta 8
0% polyesteriä ja 20 % puuvillaa.
Lämpövanuvuori 100 g/m².
Koot: 46–64

- 8 taskua: mm. kännykkätasku,
povitasku, 2 isoa läpällistä sivutaskua,
D-lenkki, 2 vetoketjullista sivu- ja
rintataskua - olkapäät ja kyynärvarret
vahvistettua polyamidi/oxfordkangasta
- heijastintereet etu- ja takaosassa
- ylös kaulukseen asti oleva
vetoketjukiinnitys
- hihansuissa ja vyötärössä resorit

4158

TUISKU
TALVITAKKI

harmaa/musta
Materiaali: likaa, vettä hylkivää ja
kestävää beavernylon kangasta.
Kankaan paino 285 g/m² 80 %
polyesteriä ja 20 % puuvillaa.
Lämpövanuvuori 160 g/m².
Koot: 46–64

- 9 taskua: mm. läpälliset reisi- ja
takataskut, mittatasku, työkalutaskuja,
sivutaskut, vasaralenkki
- lahkeissa heijastintereet
- sivusta ladattavat polvisuojataskut
vahvistettu polyamidi/oxford-kankaalla
- leveät vyölenkit

4159

POLAR 2
TALVIPUSERO

harmaa/musta, oransseilla
yksityiskohdilla
Materiaali: likaa hylkivää ja
kestävää beavernylon kangasta
80 % polyesteriä ja 20 % puuvillaa.
Lämpövanuvuori 160 g/m².
Koot: 46–64
- 8 taskua: mm. kännykkätasku,
povitasku, 2 isoa läpällistä sivutaskua,
D-lenkki, 2 vetoketjullista sivu- ja
rintataskua
- olkapäät ja kyynärvarret vahvistettua
600D polyesteriä
- heijastintereet etu- ja takaosassa
- ylös kaulukseen asti oleva
vetoketjukiinnitys
- kauluksessa miellyttävää fleeceä
- hihansuissa ja vyötärössä resorit

TUISKU
TALVIVYÖTÄRÖHOUSUT

musta/harmaa, oransseilla
yksityiskohdilla
Materiaali: likaa, vettä hylkivää ja
kestävää beavernylon kangasta
80 % polyesteriä ja 20 % puuvillaa.
Lämpövanuvuori 100 g/m².
Koot: 46–64

- 7 taskua: mm. kännykkätasku,
povitasku, 2 isoa läpällistä rintataskua,
sivutaskut
- olkapäät ja kyynärvarret vahvistettua
600D pinnoitettua oxford-kangasta
- heijastimet hihoissa ja heijastintereet
etu- ja takaosassa
- tuulilista tarroilla
- ylös kaulukseen asti oleva
vetoketjukiinnitys
- irrotettava huppu vetoketjulla
- hihansuissa tarrakiristys

4160

POLAR
TALVIVYÖTÄRÖHOUSUT

- 8 taskua: mm. läpälliset reisi- ja
takataskut, vetoketjullinen reisitasku,
sivutaskut, vasaralenkki
- lahkeissa heijastintereet
- sivusta ladattavat polvisuojataskut
vahvistettu 600D oxford-kankaalla
- leveät vyölenkit

4157

ARTIC VISION
TALVIPUSERO

sininen/ musta
Materiaali: likaa, vedenpitävää ja
kestävää 300D PU-pinnoitettua
polyesteriä. Heijastin painatus koko
mustalla kankaalla. Lämpövanuvuori
160 gr/m2.
Koot: 46-64
- 5 taskua mm. sivutaskut, rintataskut,
povitasku
- heijastin painatus mustalla kankaalla,
heijastintereet etu- ja takaosassa
- vedenpitävyys 3000mm
- tuulilista
- ylös kaulukseen asti oleva
vetoketjukiinnitys
- kauluksessa huppu
- hihansuissa tarrakiristys
- joustava vyötärö
- erinomainen näkyvyys pimeällä
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4150
PRIHA
TALVITAKKI

musta, oranssi tere
Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää beavernylon kangasta.
55 % polyesteriä ja 45 % puuvillaa. Kankaan paino 285 g/m².
Takissa tikkivuorena 120 g/m² polyesterivanua.
Koot: 46–64
- 11 taskua: mm. kännykkätasku, henkilökorttitasku, 2 povitaskua,
2 isoa läpällistä rintataskua, joista toinen vetoketjullinen, sivutaskut
vetoketjulla, kynätasku, hihatasku, D-lenkki
- ylös kaulukseen asti oleva vetoketjukiinnitys
- kauluksessa miellyttävä fleecevuori
- tuulilista tarralla - hihansuissa piiloresorit, heijastintereet
- joustovyötärö

4152

PRIHA
TALVI AVOHAALARIHOUSUT

4099

musta, oranssit tehosteet
Materiaali: likaa, vettä hylkivää ja
kestävää beavernylon kangasta
80 % polyesteriä ja 20 % puuvillaa.
Lämpövanuvuori 100 g/m².
Koot: 46–64

musta
Materiaali: miellyttävää, pehmeää
lämmintä, joustavaa ja hieman
paksumpaa 100 % polyesteriä.
Koot: XS–3XL
- siirtää erinomaisesti kosteutta pois
iholta
- o-kaulus
- pidempi helma
- korkeampi vyötärö
- soveltuu erinomaisesti
kerrospukeutumisen alusasuksi
työhön tai vapaa-aikaan

- 11 taskua: mm. irrotettava henkilökorttitasku, kännykkätasku, tilavat
reisitaskut, joista toisessa vetoketju,
rintataskut, läpälliset takataskut
- sivusta ladattavat vahvistetut
polvisuojataskut
- joustava hengittävä selkäosa
- vyölenkit
- heijastimet lahkeissa

4063

PRIHA TALVIRIIPPUTASKUHOUSU
musta
Materiaali: likaa, vettä hylkivää
ja kestävää TC-kangasta 80 %
polyesteriä ja 20 % puuvillaa.
Lämpövanuvuori 80 g/m².
Koot: 46–64

- 17 taskua: Kännykkätasku, vahvistettu
läpällinen reisitasku, joissa kynäja työkalutaskuja, läpällinen takatasku,
2 vapaasti riippuvaa irrotettavaa
etutaskua, toisessa henkilökorttitasku,
mittatasku, työkalutaskuja
- lenkkejä, D-lenkki
- vahvistetut polvisuojataskut
heijastimilla
- korotettu vyötärön takaosa
- vyötärössä paitajarru
- leveät vyölenkit
- reisitaskussa ja takataskussa
heijastintere

PRIHA
TEKNINEN
LÄMPÖASU

4264

PRIHA LADATTAVA
LÄMPÖLIIVI

musta
Materiaali: 100 % joustopolyesteriä
TPU-kalvolla. Tuulenpitävä.
Koot: XS–3XL
- erinomainen keveys ja joustavuus
- todella ohut, mahtuu hyvin takin alle
tai semmoisenaan esim. sisäliiviksi
- 2 vetoketjullista sivutaskua
- 3 lämmityspaneelia. 2 edessä ja 1
takana
- virtalähteeksi käy USB-liittimillä olevat
virtapankit (Powerbank)
- 3 eri lämmitystehoa helposti
säädettävissä priha-painonapilla
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4220

HUOMIOVÄRINEN
TALVIHAALARI

keltainen/musta, EN 20471 Lk.3
Materiaali: likaa, vettä hylkivää ja kestävää polyesteri/puuvilla sekoitekangasta. Kankaan paino 285 g/m². Lämpövanuvuori 120 g/m². Materiaali huomioväreissä 80 % polyesteriä ja 20 %
puuvillaa.
Koot: 46–64

4213

POLAR TALVIHAALARI
musta/harmaa
Materiaali: likaa hylkivää ja
kestävää beavernylon kangasta
80% polyesteriä ja 20% puuvillaa.
Lämpövanuvuori 120 gr/m2
Koot: 46–64

4219

HITSARIN
SUOJAHUPPU
PROBAN

Materiaali: proban-käsitelty kangas
Koot: Yksi koko
- Kotimainen
- tarrakiinnitys

PRIHA
PUUVILLAINEN
TALVIHAALARI

tummansininen
Materiaali: 100 % puuvillaa. Kankaan
paino 275 g/m². lämpövanuvuori
120 g/m².
Koot: 46–64

- 8 taskua mm. 2 läpällistä ja vetoketjullista
rintataskua, henkilökorttitasku, läpällinen
reisitasku, sivutaskut 2 povitaskua, avainja vasaralenkki
- ylös kaulukseen asti oleva
vetoketjukiinnitys
- vetoketjulla irrotettava huppu
- kauluksessa miellyttävä fleecevuori
- edessä kaksisuuntainen vetoketju
- hihoissa resorit
- vyötäröön asti aukeavat sivuvetoketjut
kahdella vetimellä
- takamus ja lahkeet polvista alaspäin
vahvistettua vedenpitävää kangasta
- heijastintereet lahkeissa ja hihansuissa
- joustovyötärö
- tuulilista tarroilla

6001

sininen/musta
Materiaali: likaa hylkivää ja
kestävää beavernylon kangasta
65 % polyesteriä ja 35 % puuvillaa.
Lämpövanuvuori 120 g/m².
Koot: 46–64
- 11 taskua: mm. kännykkätasku,
vetoketjullinen povitasku, vetoketjullinen napoleontasku, 2 isoa
läpällistä rintataskua, joista toinen
vetoketjulla, sivutaskut, takataskut
- runsaasti heijastimia
- tuulilista tarroilla, kaksisuuntainen
vetoketjukiinnitys
- hihansuissa piiloresorit ja tarrakiinnitys
- lahkeissa sivuvetoketjut
- takamus ja polvista alaspäin
vahvistettu vedenpitävällä kankaalla
- vetoketjulla irrotettava huppu
- joustovyötärö

- 13 taskua: mm. 2 läpällistä ja vetoketjullista rintataskua, id-tasku, läpälliset
takataskut, vetoketjulliset sivutaskut, 2
povitaskua, joista toisessa vetoketju,
vetoketjullinen napoleontasku,
D-lenkki, reidessä mittataskut
- ylös kaulukseen asti oleva
kaksisuuntainen vetoketju
- vetoketjulla irrotettava huppu
- hihansuissa tarrakiritys
- vyötäröön asti aukeavat sivuvetoketjut
- takamus ja lahkeet polvista alaspäin
vahvistettua vedenpitävää kangasta
- joustovyötärö
- tuulilista tarroilla

4217

PALLAS
TALVIHAALARI

- 10 taskua: mm. henkilökorttitasku,
kännykkätasku, sivutaskut, rintataskut
nepparilla, mittatasku oikealla reidellä,
läpälliset takataskut
- vetoketjulla irrotettava huppu
- vyötäröön asti aukeavat vetoketjut
- kaksisuuntainen vetoketju
- tuulisuojat vetoketjuille

6012

PALOSUOJATTU
PUUVILLAINEN
SUIKKA PROBAN

Materiaali: proban palosuojattu
kangas 290gr/m2
Koot: Yksi koko
- Kotimainen
- erittäin ryhdikäs ja kestävä kangas
- joustoresori takana
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4402

HITSAAJAN
NAHKAINEN ESILIINA,
KOTIMAINEN

4403

Materiaali: kotimaista
naudannahkaa.

- pituus 100 cm
- kiinnitys kaulan ja selän takaa

HITSAAJAN
NAHKAINEN
LAHKEELLINEN
ESILIINA,
KOTIMAINEN
Materiaali: kotimaista
naudannahkaa.

- pituus 120 cm
- kiristykset kaulan takaa ja jaloissa

4404

HITSAAJAN
NAHKAISET
HIHANSUOJAT,
KOTIMAINEN

4704

vaalea
Materiaali: Kotimaista
lampaannahkaa.
Koot: yksi koko

Materiaali: kotimaista
naudannahkaa.

- pituus hartiasta kohdalta 66 cm
- pituus kainalon alta 48 cm
- kiinnitys hartian kohdalle

4905

KOTIMAINEN
PVC PESU-ESILIINA
sininen

- kotimainen
- koko 70 x 120 cm

NAHKAINEN
KOTIMAINEN
KYPÄRÄNALUSHUPPU
-

4711

ohuet saumat eivät paina kypärän alla
pinta haljasnahkaa
turkisvuori
erittäin lämmin ja mukava päässä

NAHKAINEN
KYPÄRÄNALUSHUPPU
musta tai ruskea (vaihtelee)
Materiaali: lampaannahkaa.
Koot: yksi koko
- erittäin lämmin
- päällinen pintanahkaa
- turkisvuori

30

TYÖ- JA
SUOJAKÄSINEET

31

JM-TYÖKÄSINEET
JA -SUOJAKÄSINEET

JM-nimi tulee yhtiömme perustajasta, Jaakko
Muikusta. JM-mallisto käsittää yli 100 erilaista
käsinettä. Omasta JM mallistostamme löytyy
käsineitä jokaiselle niin työhön kuin vapaa-aikaakin. JM-käsineet suunnitellaan Suomessa ja
suunnittelussa otetaan aina ilmastomme erityistarpeet huomioon. JM-käsinevalikoimamme
kattaa mm. nahkakäsineet kesä- ja talvikäyttöön, nahkakäsineet hitsaukseen, vedenpitävät
nahkakäsineet, pinnoitetut käsineet erilaisiin
töihin sekä erilaiset pinnoitetut asentajankäsineet.

WONDER GRIP
-TYÖKÄSINEET

Työkäsineet ovat kokeneet muodonmuutoksen
paksusta ja jäykästä ohueksi ja helppokäyttöiseksi. Wonder Gripin tutkimustyössä seurataan tällaisia kehityssuuntia ja pyritään tehostamaan tartuntavoimaa, koska Wonder Grip
uskoo hyvän otteen vähentävän tehokkaasti
käden/käsivarren väsymistä ja lisäävän yleistä turvallisuutta. Wonde Grip keskittyy lisäksi
teknisiin innovaatioihin, joilla maksimoidaan
kunkin materiaalin kestävyys. Tavanomaisten
työkäsineiden pinnoitteissa on tasainen pinta,
joissa on ulkonevia nystyröitä. Wonder Grip®
-käsineissä ei ole tällaisia.Sen sijaan niissä
on sienimäisiä muotteja, jotka luovat imuvaikutuksen, samaan tapaan kuin mustekalan
imukupit. Käyttämällä edistynyttä liukumisen
estävää teknologiaa, Wonder Grip® -käsineillä
on erinomainen kuiva- ja märkäote sekä poikkeuksellisen hyvä öljyote

JOKASAFE
-TYÖKÄSINEET

Suomalaista laatua, mukavuutta ja kestävyyttä.
Suomessa jo vuodesta 1960 saakka valmistetut JokaSafe-käsineet on suunniteltu vaativaan
ammattilaiskäyttöön. Käsineiden valmistuksessa käytetään laadukasta eurooppalaista
PVC-materiaalia ja puhdasta puuvillaa. Käyttämällä JokaSafe tuotteita, kädet saavat suojan
ääriolosuhteita, kemikaaleja, kemikaaliseoksia
ja mekaanista kulutusta vastaan. Kaikki JokaSafe-tuotteet ovat läpäisseet Suomen Työterveyslaitoksen suojaintestauksen ja kuuluvat kolmanteen kategoriaan (suojaavat hengenvaaraa
vastaan).

MAPA PROFESSIONAL
-TYÖKÄSINEET

Ensimmäisen MAPA-käsine valmistui jo vuonna
1957. Mapa Professionnelin historiaa on aina
ohjannut sama visio. Työntekijöiden hyvinvoinnin suojeleminen kaikkialla maailmassa ja sen
varmistaminen, että työympäristöt ovat puhtaita, turvallisia ja terveitä. Yrityksen itsensä
asettamana tehtävänä on olla korkealaatuisten
suojakäsineiden markkinoiden johtava toimija
innovaation, tuotteiden korkean teknologian,
jakelun tehokkuuden ja loppukäyttäjien tarpeiden ymmärtämisen ansiosta. MAPA-käsineiden
laaja valikoima kattaa saumattomat käsineet
jopa kategoria 3 luokassa (Cat. 3).
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2777

2007

PUKINNAHKAINEN
ASENTAJANKÄSINE

EN 420
Materiaali: kämmen pukinnahkaa,
selkämys polyesteriä (britex).
Koot: 7–11,
lasten koko 5,
jättikoko 13
- laadukasta pukinnahkaa
- istutettu peukalo
- vahvistettu etusormi

PUKINNAHKAINEN
ASENTAJANKÄSINE,
PUUVILLA SELKÄMYS
EN 420
Materiaali: kämmen pukinnahkaa,
selkämys puuvillaa.
Koot: 7–11
- puuvillainen joustoselkämys

2666

2776

2020

PUKINNAHKAINEN
ASENTAJANKÄSINE

PUKINNAHKAINEN
ASENTAJANKÄSINE

PUKINNAHKAINEN
ASENTAJANKÄSINE

- vihreä britex selkämys

- selkämyksessä keltainen tere

- erittäin laadukasta pukinnahkaa
- selkämys joustavaa, ohutta ja hengittävää
spandexia

EN 420
Materiaali: kämmen pukinnahkaa,
selkämys polyesteriä (britex).
Koot: 8–11

2021

EN 420
Materiaali: kämmen pukinnahkaa,
selkämys polyesteriä (britex).
Koot: 8–11

2333

PUKINNAHKAINEN
ASENTAJANKÄSINE

SIANNAHKAINEN
ASENTAJANKÄSINE

- istutettu peukalo
- selkämys joustavaa ja hengittävää spandexkangasta
- leveä ranneke joustavaa neopreeniä

- puuvillainen joustoselkämys
- tarraranneke

EN 420
Materiaali: pukinnahkaa, selkämys
spandexia, ranneke neopreeniä. Koot: 9–11

EN 420
Materiaali: siannahkaa,
selkämys puuvillaa.
Koot: 9–11

EN 420
Materiaali: kämmen pukinnahkaa,
selkämys spandexia.
Koko: 8

1541

KEINONAHKAINEN
ASENTAJANKÄSINE

EN 420
Materiaali: kämmen polyuretaanineulosta,
polyesteri selkämys (britex), punaista
polyesteriä sormenvälit
Koot: 7–11
- istutettu peukalo
- erinomainen istuvuus
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1542

1560

KEINONAHKAINEN
ASENTAJANKÄSINE

EN 420
Materiaali: kämmen polyuretaanineulosta,
selkämys polyesteriä (britex)
Koot: 7–11
- kämmenessä vettähylkivä, joustava
Pu-pinnoite (crafix)
- istutettu peukalo
- erinomainen istuvuus
- selkämyksessä keltainen tere

KEINONAHKAINEN
ASENTAJANKÄSINE

EN 420
Materiaali: kämmen polyuretaanineulosta,
selkämys polyesteriä (britex).
Koot: 8–11
- kämmenessä joustava pu/nylon pinnoite
- kämmen vaaleanharmaa, sormenvälit
oranssia

1547

1800

KEINONAHKAINEN
KEINONAHKAINEN
ASENTAJANKÄSINE, COBRA ASENTAJANKÄSINE
EN 420. Materiaali: kämmen
polyuretaanineulosta. Koot 7–11

-

joustava selkämys
tarraranneke
silikonikuvioitu kämmen
hyvä tartunta
erinomainen käsine tarkkuutta ja pitoa vaativiin
töihin

1540

KEINONAHKAINEN
ASENTAJANKÄSINE

EN 420
Materiaali: kämmen polyuretaanineulosta,
selkämys polyesteriä (britex).
Koot: 7–8
- tarraranneke

EN 420. Materiaali: kämmen
polyuretaanineulosta, selkämys spandexia.
Koot: 8–11
-

joustava spandex selkämys
tarraranneke, silikonikuvioitu kämmen
rystyssuoja
erinomainen käsine pitoa vaativiin töihin

2740

1777

KEINONAHKAINEN
ASENTAJANKÄSINE,
MEKANO
EN 420. Materiaali: kämmen
polyuretaanineulosta. Koot 7–11
- joustava selkämys
- rystyssuoja
- lisävahvike kämmenessä

2012

JM KEINONAHKAINEN
PUKINNAHKAINEN
KELTAINEN HUOMIOVÄRINEN ASENTAJANKÄSINE
EN 420
ASENTAJANKÄSINE
Materiaali: pukinnahkainen kämmen
EN 420. Materiaali: kämmen keinonahkaa,
selkämys keltaista huomioväri polyesteriä
(britex). Koot: 8–11

spandex selkämys
Koot: 8–10

- istutettu peukalo
- erinomainen istuvuus

- tarraranneke
- joustava ja miellyttävä spandex selkämys
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2005

2006

NAUDANNAHKAINEN
SUOJAKÄSINE

EN 420
Materiaali: kämmen naudannahkaa selkämys
puuvillaa, etusormi nahkaa.
Koot: 10/punainen, 11/sininen
- kovaan käyttöön
- kova ranneke

NAUDANNAHKAINEN
SUOJAKÄSINE

EN 420
Materiaali: kämmen naudannahkaa
selkämys puuvillaa.
Koko: 10,5
- kovaan käyttöön
- kova ranneke

2101

SIANNAHKAINEN
SUOJAKÄSINE

EN 420
Materiaali: sian pintanahkaa, selkämys
puuvillaa, vuori puuvillaa.
Koko: 10
- kova ranneke

2008

NAUDANNAHKAINEN
SUOJAKÄSINE

EN 420
Materiaali: kämmen naudan haljasnahkaa,
selkämys puuvillaa.
Koko: 10,5
- kova ranneke

2611

HITSAUSKÄSINE

EN 12477/2001, EN 12477/Al:2005
EN 388, EN 407
Materiaali: naudan haljasnahkaa, vuori
puuvillaa.
Koko: 11
- teresuojattu
- kevlar-langalla ommeltu
- Cat. 2

2615

TIG HITSAUSKÄSINE

EN 12247:2001 + A1:2005 tyyppi B
EN 388:2016, EN 407:2004
Materiaali: pehmeää pukin pintanahkaa
Koot: 9, 10
-

teresuojattu
kevlar-langalla ommeltu
korkea ranneke
Cat. 2

2601

HITSAUSKÄSINE

EN 12477/2001, EN 12477/Al:2005,
EN 388,EN 407
Materiaali: naudan haljasnahkaa.
Koko: 11
- teresuojattu
- kevlar-langalla ommeltu
- Cat. 2

2004

SIANNAHKAINEN
SUOJAKÄSINE

EN 420
Materiaali: sian pintanahkaa, selkämys
puuvillaa.
Koko: 8,5
- kova ranneke
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2311

NAUDANNAHKAINEN
SUOJAKÄSINE

EN 420, EN 388. Materiaali: kokonaan
naudannahkaa, kämmen naudan
pintanahkaa, selkämys naudan haljasnahkaa.
Koot: 11 ja 12
- erittäin kestävä työkäsine
- kova ranneke
- Cat. 2

3012

KOTIMAISET
NAHKARUKKASET

EN 420
Materiaali: naudannahkaa, kämmen
pintanahkaa ja selkämys haljasnahkaa.
Koot: 8 ja 11
- kotimainen

1030B/1030W

MIKRONÄPPYLÄ
KÄSINE

musta (1030B) tai valkoinen (1030W)
EN 420
Materiaali: puuvillaa
Koot: S–XL (1030B), XS–XL (1030W)

2300

1017/1018

NAUDANNAHKAINEN
SUOJAKÄSINE DRIVER

PUUVILLAINEN
ALUSKÄSINE

- erittäin pehmeä ja kestävä työkäsine
- Cat.2

- EN 420

EN 388
Materiaali: kokonaan naudan pintanahkaa.
Koot: 9–11

3021

KOTIMAISET
NAHKARUKKASET,
YLIVETO

EN 420
Materiaali: kokonaan naudan pintanahkaa.
Koko: 10
- kotimainen
- aluslapaseksi käy malli 3117

1026

PUUVILLAINEN
ALUSKÄSINE NEULOTTU
EN 420
Materiaali: puuvillaa
Koko: 10

- neulottu, hieman paksumpi
- lämmin ja hyvin istuva aluskäsine

EN 420
Materiaali: valkaistua puuvillaa.
Koko: M (miesten ja naisten koot)

1035

POLYESTERI
SUOJAKÄSINE

EN 420. Materiaali: polyesteriä.
Koot 8 (punainen), 10 (sininen)
- erittäin miellyttävä polyesterikäsine pitävillä
pvc-näppylöillä
- joustava ja hyvä istuvuus
- resoriranneke

1006K

KUKALLINEN
NÄPPYLÄKÄSINE,
3 PARIN PAKKAUS
EN 420
Materiaali: puuvilla.
Koko: 9,5

- kämmenessä pitävät pvc-näppylät
- pakkauksessa 3 paria
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300

WONDER GRIP
COMFORT LITE
SUOJAKÄSINE

310R

EN 388
Koot: 7/S–11/XXL

punainen
EN 388
Koot: 7/S–11/XXL

- lateksipinnoitettu nylon-/
polyester-käsine
- erittäin ohut ja joustava
- 15 G paksuus
- hengittävä selkämys
- Cat. 2

310K

WONDER GRIP
COMFORT
SUOJAKÄSINE

- kaksinkertainen lateksipäällyste
- soveltuu hyvin myös märkiin
olosuhteisiin
- erinomainen istuvuus ja joustavuus
- Cat. 2

333

keltainen
EN 388
Koot: 7/S–11/XXL

WONDER GRIP
AQUA SUOJAKÄSINE
EN 388
Koot: 7/S–11/XXL

- ohut ja täysin vedenpitävä
lateksipinnoitettu käsine
- myös selkäpuoli kokonaan päällystetty
- ohut 13 G nailon vuori on miellyttävän
tuntuinen kädessä
- Cat. 2

WONDER GRIP
ROCK & STONE
EN 388:2016 (3X42B)
EN 511:2006 (X1X)
EN 407:2004 (X2XXXX)
Koot: 7/S–11/XXL

- yhdistää sekä kylmän että lämmön
kosketuksen suojan
- kaksinkertainen lateksipinnoite
sormenpäihin asti
- hengittävä ja lämmin polyester-/
puuvillavuori, paksuus 10 G

- kaksinkertainen lateksipäällyste
- soveltuu hyvin myös märkiin
olosuhteisiin
- erinomainen istuvuus ja joustavuus
- Cat. 2

318

WONDER GRIP
COMFORT
SUOJAKÄSINE

320

WONDER GRIP
THERMO LITE
SUOJAKÄSINE
oranssi tai lime
EN 388
Koot: 7/S–11/XXL

- kaksinkertainen lateksipäällyste
kämmenessä
- 15 G akryyli- ja spandex-vuori
- soveltuu hyvin kylmiin olosuhteisiin
- erinomainen istuvuus ja kestävyys
- Cat. 2
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355

WONDER GRIP DUAL
SUOJAKÄSINE

380

EN 388
EN 511
Koot: 7/S-11/XXL

EN 388
EN 511
Koot: 7/S–11/XXL

- käsine on tehty kahdesta eri
materiaaliasta: nylon neulos ranteesta
selkämykseen antaa käsineelle hyvän
ja turvallisen istuvuuden. Loppuosa
käsineestä on mikrokuituneulosta,
joka antaa erinomaisen
hengittävyyden, suojan ja
joustavuuden
- lateksipinnoite kämmenessä ja
sormissa takaa loistavan pidon ja
sorminäppäryyden
- Cat. 2

338

WONDER GRIP
THERMO PLUS
SUOJAKÄSINE

- kaksinkertainen lateksipäällyste
- 10 G lämmin akryylivuori
- paksumpi ja lämpimämpi versio
mallista WG-320
- Cat. 2

338W

EN 388
EN 511
Koot 7/S–11/XXL

WONDER GRIP
THERMO LITE PLUS
SUOJAKÄSINE
EN 388
EN 511
Koot: 7/S-11/XXL

- 100 % vedenpitävä
- kokonaan lateksipäällystetty
- soveltuu loistavasti märkiin ja kylmiin
olosuhteisiin
- erittäin joustava ja pehmeä
- 10 G lämmin akryyli vuori
- erinomainen pito ja kestävyys
- Cat. 2

WONDER GRIP
THERMO PLUS
DOUBLE SUOJAKÄSINE
EN 388
EN 511
Koot: 7/S–11/XXL

- kokonaan tuplapinnoitettu
lateksikäsine
- 100 % vedenpitävä
- 13 G harjattu lämmin akryylivuori
- erittäin lämmin
- soveltuu loistavasti märkiin ja kylmiin
olosuhteisiin
- Cat. 2

348

WONDER GRIP
THERMO
SUOJAKÄSINE

- 100 % vedenpitävä
- kokonaan lateksipäällystetty
- soveltuu loistavasti märkiin ja kylmiin
olosuhteisiin
- Viiltosuoja lk. 3
- 13 G lämmin akryyli vuori
- Cat. 2

780

WONDER GRIP
DEXCUT WINTER
SUOJAKÄSINE
EN 388
EN 511
Koot: 7/S–11/XXL

- 5 luokan TALVI viiltosuojakäsine
- nitriilipinnoitettu kämmen ja
sormenpäät
- kestää erittäin hyvin öljyjä, liuottimia
jne.
- erittäin lämmin, pehmeä ja joustava
(spandex)
- 10 G akryylinukkavuori
- Cat. 2
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422

WONDER GRIP
BEE-SMART SUOJAKÄSINE
EN 388, EN 407
Koot: 7–11

- latex, kämmen päällystetty
- kevyt vuori tarjoaa sekä korkean väännönkestävyyden että hengittävyyden
- erinomainen pito
- pehmeä pinnoite laajentaa käden
liikkuvuutta ja parantaa näppäryyttä
- Cat. 2

510

WONDER GRIP
OIL SUOJAKÄSINE
EN 388
Koot: 7/S–11/XXL

- kaksinkertainen nitriilipinnoite
kämmenessä
- erittäin kestävä ja estää öljyjen
menemisen pinnoitteen läpi
- Cat. 2

518

775

WONDER GRIP OPTY OP775HY VIILTOSUOJAKÄSINE
EN 388. Materiaali: Polyesteri, HPPE kuitu,
PU-pinnoite ja spandex. Koot 7 /S–11/2XL
- erittäin kevyt vuori tarjoaa sormenpäiden
tuntoherkkyyttä sekä viiltosuojaluokan A3/C
- erinomainen notkeus sekä maksimaalinen
käyttömukavuus
- vahva, mutta pehmeä ja sileä PU-pinnoite
varmistaa turvallisen pidon
- erittäin ohuelta tuntuva, kämmenselästä
hengittävä ja ihoystävällinen, varmistaa
äärimmäisen käyttömukavuuden

500

WONDER GRIP
FLEX SUOJAKÄSINE
EN 388
Koot: 7/S–11/XXL
-

550

WONDER GRIP
AIR LITE SUOJAKÄSINE
EN 388
Koot: 7/S–11/XXL

- nitriilivaahtopinnoitettu kämmen ja
sormenpäät
- 15 G nylonkäsine
- loistava sormituntuma hyvä öljyn,
kosteuden yms. kestävyys
- Cat. 2

nitriilipäällystetty kämmen
erinomainen ohut peruskäsine
kestävä, suojaa hyvin öljyiltä yms.
Cat .2

1857

WONDER GRIP
NEO SUOJAKÄSINE
EN 388
Koot: 7/S–11/2XL

- erittäin ohut 18 G nitriilipinnoitettu
käsine
- neuloksessa mikrokuitua ”tuntuu kuin
tekisit paljain käsin”
- Cat. 2

787

718

WONDER GRIP
OLIVA SUOJAKÄSINE

WONDER GRIP
DEXCUT 5 SUOJAKÄSINE

WONDER GRIP DEXCUT
5 FULL SUOJAKÄSINE

- kolminkertainen nitriilipinnoite
kämmenpuolella
- kaksinkertainen selkämyksessä
- 13 G nailonvuori
- märkiin olosuhteisiin
- erinomainen öljyn ja liuottimien kesto
- Cat. 2

- yksinkertainen nitriilipinnoite
kämmenpuolella
- 13 G HPPE lasikuitu ja
spandeksivuoraus
- joustava ja miellyttävä käyttää
- viiltosuoja Lk. 5
- Cat. 2

-

EN 388
Koot: 7/S–11/XXL

EN 388
Koot: 7/S–11/XXL

EN 388
Koot: 7/S–11/XXL

kolminkertainen pinnoite molemmilla puolilla
13 G HPPE lasikuitu- ja spandex-vuori
märkiin olosuhteisiin
erinomainen öljyn, liuottimien yms. kesto
viiltosuoja Lk. 5
Cat. 2
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528

WONDER GRIP
OIL GUARD
SUOJAKÄSINE

640+

EN 388
Koot: 7/S–11/XXL

EN 388
Koot 7 /S–11/2XL

- kolminkertainen nitriilipinnoite
molemmilla puolilla
- 15 G nailonvuori
- märkiin olosuhteisiin
- pitkävartinen
- öljynkestävä
- Cat. 2

640

WONDER GRIP
LITE CUT 3
SUOJAKÄSINE

-

nitriilipinnoitettu nylon/lasikuitu käsine
viiltosuojaluokka 3/C
hyvä joustavuus, kestävyys ja pito
käyttö kuivissa, kosteissa ja öljyisissä
ympäristöissä
- erinomainen tuntoherkkyys,
selkäpuolen 3/4-pinnoite on
suunniteltu suojaamaan rystysiä ja
sormia
- pitempi varsi tarjoaa parempaa suojaa
ja käyttömukavuutta ylittäen siten alan
standardit

538

EN 388
Koot: 7/S–11/2XL

nitriilipinnoitettu nylon-/lasikuitukäsine
viiltosuojaluokka 3
hyvä joustavuus, kestävyys ja pito
käyttö kuivissa, kosteissa ja öljyisissä
ympäristöissä
- hengittävä selkämys
- Cat. 2

WONDER GRIP
CHEM DEFENDER
SUOJAKÄSINE

EN 388, EN 374, EN 407
Materiaali: Nylon, polyesteri ja
spandex. Paksuus 18G
Koot: 7/S–11/XXL
- optimoitu istuvuus ja parannellut
kulutuksenkesto-ominaisuudet sekä
kemikaalinkestävyys
- suunniteltu jäljittelemään käden
luonnollista muotoa liikkeiden
helpottamiseksi ja jatkuvaa
käyttöä varten
- pitkä hiha voidaan taittaa, jotta
kemikaalien valuminen käyttäjän
käsivarsia ja vartaloa pitkin estyy
- erityisen vankka ja taipuisa
nitriilipinnoite tarjoaa vertaansa vailla
olevan mekaanisen ja öljynkestävyyden

WONDER GRIP
FREEZE FLEX PLUS
SUOJAKÄSINE
EN 388
EN 511
Koot: 7/S–11/2XL

-

658

WONDER GRIP
DEXCUT 640+
SUOJAKÄSINE

-

kokonaan nitriilipinnoitettu talvikäsine
13 G akryylikäsine
erinomainen joustavuus, pehmeys
testattu -30 asteen pakkasessa
erinomainen öljyn, kosteuden yms.
kestävyys
- soveltuu myös elintarvikekäyttöön
(hyväksyntä)
- Cat. 2

758

WONDER GRIP
DEXCUT SUOJAKÄSINE
EN 388, EN 374, EN 407
Koot: 7/S–11/XXL

- erittäin ohut ja taipuisa nitriilipinnoite
sekä optimoitu istuvuus tarjoavat
mahdollismman hyvän käyttömukavuuden, kemikaalinsuojauksen
ja viiltosuojausluokan A3/C
- 15G HPPE lasikuitu ja spandex vuori
- märkiin olosuhteisiin
- erinomainen öljyn, liuottimien
yms.. kesto
- pitkä varsi voidaan taittaa, jotta
kemikaalien valuminen käyttäjän
käsivarsia ja vartaloa pitkin estyy
- elintarvike hyväksytty
- kemikaalin- ja viillonkestävyys sekä
poikkeuksellinen tuntoherkkyys
ylittävät alan standardit
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1306/ 1316

SAFIR NYLONKÄSINE,
VALKEA/HARMAA
EN 420
Materiaali: nailon, kämmen
polyuretaanipinnoitettu
Koot: S–2XL
- hyvä istuvuus ja joustavuus

1307

SAFIR NYLONKÄSINE,
VALKEA

SAFIR 18 G NYLONKÄSINE,
SININEN

- sormenpäät pinnoitettu
- hyvä joustavuus ja istuvuus
- erittäin hyvä sormituntuma

- nitriilifoam-pinnoitettu käsine
- erittäin ohut, “kuin oma iho”
- erittäin hyvä tartunta ja pito

EN 420
Materiaali: nailon.
Koot S–XL

1385

SAFIR KLASS IMPACT 18
VIILTOSUOJAKÄSINE

EN 388:2016 (4342B), oranssi
Materiaali: erittäin joustavaa tsunooga- ,
polyamidi- ja hiilikuitua. Iskunsuojaus
materiaali selkämyksessä on PVC.
Koot: S–XL
-

erittäin ohut (18 gaugea)
viiltosuojaluokka 3
3 micronin pu-pinnoitettu kämmenosa
selkämyksessä sormet ja rystyset pvc-suojattu
erinomainen pehmeys ja joustavuus
Cat.2

1313

1397

1318

SAFIR NYLONKÄSINE,
HARMAA
EN 388
Materiaali: nailon.
Koot: XS–XL
-

sormenpäät pinnoitettu
hyvä joustavuus ja istuvuus
erittäin hyvä sormituntuma
Cat. 2

1517

EN 388
Materiaali: nailon 18 G
Koot: S–XXL

1317

SAFIR NYLONKÄSINE,
MUSTA
EN 420
Materiaali: nailon, kämmen
polyuretaanipinnoitettu
Koot: XS-2XL

1518

MAPA ULTRANE 500
ASENTAJANKÄSINE,
VALKOINEN

JM NITRIILIPINNOITETTU
SUOJAKÄSINE,
TECHNIC UMPI

JM NITRIILIPINNOITETTU
SUOJAKÄSINE,
TECHNIC AVO

- erittäin kestävä
- Cat. 2

- kokonaan nitriilipinnoitettu
- öljynkestävä

- osittainen nitriilipinnoitettu
- öljynkestävä

EN 388
Materiaali: nylon/polyamidi, kämmen
polyuretaanipinnoitettu. Koot: 8–10.

EN 420
Materiaali: puuvillainen runko,
nitriilipinnoite. Koko: 11.

EN 420
Materiaali: puuvillainen runko,
nitriilipinnoite. Koko: 11
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1380

SAFIR VIILTOSUOJAKÄSINE
EN 388
Koot: 7–11
-

viiltosuojaluokka 4
erittäin pehmeä ja joustava
mikrofoam nitriilipinnoite kämmenessä
Cat. 2

1382

SAFIR KLASS F17
VIILTOSUOJAKÄSINE

EN 388 (2341), tummanharmaa
Materiaali: erittäin joustavaa tsunooga- ,
polyamidi- ja hiilikuitua
Koot: S–XL
-

1388

SAFIR ”ANTI-NEEDLE 5”
VIILTO- JA PISTONSUOJAKÄSINE
EN 388:2016 (3X44F). Koot: 8/M–10/XL

- viiltosuojaus (F) ja puhkaisunsuojaus (pisto)
- erinomainen lävistyssuoja kämmenessä ja
sormissa
- Lateksipinnoitettu ja erinomainen pito.
Soveltuu märkiin ja kuiviin ympäristöihin
- hengittävä selkämys
- 10 kerroksen vuoraus ruostumattomasta
teräksestä valmistetulla kankaalla

superohut” kuin iho” 18 gaugea
viiltosuojaluokka 3
3 micronin pu-pinnoitettu kämmenosa
erinomainen pehmeys ja joustavuus
EPA ESD käsine
Cat.2

1383

SAFIR
VIILTOSUOJAKÄSINE
EN 388
Koot: 7–13
-

1870

MAPA KRONIT PROOF 395
SUOJAKÄSINE
EN 388, EN 374. Koot: 8–10
-

1505

viiltosuojaluokka 5
lämmönkestävyysluokka 2
nitriilipinnoite
kestää öljyä ja liuottimia
pitkä varsi
Cat. 2

erittäin hyvä istuvuus
viiltosuojaluokka 3
pu -pinnoitettu kämmen osa
Cat.2

JÄTTIKOOT 12 JA 13

1405

MAPA SOLO 990
KERTAKÄYTTÖKÄSINE
Materiaali: Vinyyliä
Koot: S–XL

- puuteroitu, helpottaa käteen laittamista
- pakkauksessa 100 käsinettä

1412

1409

MAPA TITANLITE 397
ASENTAJANKÄSINE

MAPA TRILITES 994
KERTAKÄYTTÖKÄSINE

MAPA SOLO ULTRA 997
KERTAKÄYTTÖKÄSINE

- käsine miellyttävää puuvillaa
- nitriilipinnoitettu kämmen, sormet ja rystyset
- Cat. 2

-

-

EN 388
Materiaali: puuvillainen runko,
nitriilipinnoite. Koot: 6–10

Materiaali: nitriiliä, neopreeniä ja lateksia
Koot: S–XL
paras ja kestävin Mapa kertakäyttökäsine
lateksin, nitriilin ja neopreenin sekoitus
puuteroimaton
pakkauksessa 100 käsinettä
Cat. 3

Materiaali: nitriiliä
Koot M–XL

nitriiliä
hyvä öljyn ja rasvojen kesto
puuteroimaton
pakkauksessa 100 käsinettä
Cat. 3
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1404
MAPA DUO-MIX
405 SUOJAKÄSINE
Materiaali: lateksin ja
neopreenin sekoitus
Koot: 7–10
-

vahva yleiskäsine
latex/neopreeni sekoitus
sisus puuvillanukattu
Cat.3

1309

1399

1503P

MAPA ULTRANE 553
ASENTAJANKÄSINE

MAPA ULTRANE GRIP 562
ASENTAJANKÄSINE

JM LATEKSIPINNOITETTU
SUOJAKÄSINE

- erinomainen kesto ja pito - miellyttävä ja hengittävä selkämys
- Cat. 2

- kämmen nitriilipinnoitettu, jossa pitoa
parantavat nystyrät
- erinomainen kesto ja pito
- miellyttävä ja hengittävä selkämys
- Cat. 2

- lateksipinnoitettu myös selkäpuolelta
- hyvä kosteuden sieto ja pito
- kova ranneke

EN 388
Materiaali: nailonia, kämmenessä
niitriilipinnoite.
Koot: 6–10

EN 388. Materiaali: nailonia, kämmenessä
niitriilipinnoite. Koot 9–10

1386/1387

SAFIR VIILTOSUOJATTU
LK.4 KÄSIVARRENSUOJA

EN 388. Materiaali: miellyttävää, joustavaa ja
ohutta tsunooga-kuitua. Koot: 35cm ja 45cm
- erittäin hyvä istuvuus. Suojaa kämmentä ja
käsivartta (peukalon reikä ja resorikiristys). Ei
saumoja eikä ärsytä ihoa
- erinomainen viiltosuoja ja kulutuskestävyys,
viiltosuojaluokka 4. Elintarvike hyväksytty. Cat. 2

EN 420
Materiaali: puuvillainen runko,
lateksipinnoite.
Koko: 10,5

1515

700

JM SUOJAKÄSINE,
LATEKSIPINNOITETTU

MAPA TEMP-ICE 700
ASENTAJANKÄSINE

-

-

EN 420
Materiaali: nailonia, lateksipinnoite.
Koot: 7–8
puutarhakäsine
lateksipinnoitettu kämmen
hyvä kosteuden sieto ja pito
hengittävä selkämys

EN 388, EN 511
Koot: 9–10

erittäin lämmin ja pehmeä akryylivuori
nitriilipinnoitettu myös sormenpäät ja rystyset
vedenpitävä
öljynkestävä
Cat. 2
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1401

1402

MAPA VITAL 124
SUOJAKÄSINE
Materiaali: lateksia.
Koot: 7–10
-

talouskäsine yleiskäyttöön
lateksia
sisus puuvillanukattu
Cat. 3

MAPA ULTRANITRIL 492
SUOJAKÄSINE
Materiaali: nitriiliä.
Koot: 7–10

- kestää happoja ja liuottimia
- sisus puuvillanukattu
- Cat. 3

1403

1406

1407

MAPA TECHNIC 401
SUOJAKÄSINE

MAPA OPTIMO 454
SUOJAKÄSINE

MAPA SUPERFOOD 175
SUOJAKÄSINE

- kestää happoja ja liuottimia
- sisus puuvillanukattu
- Cat. 3

-

- erittäin hyvä käsine mm. elintarvikkeiden
käsittelyyn
- Cat. 3

Materiaali: neopreeniä.
Koot: 7–10

1408

SEMPERSOFT
PITKÄVARTINEN
SUOJAKÄSINE
Materiaali: pvc
Koot: 8–10
- pituus 60 cm

- sisus puuvilla nukattu
- Cat. 3

Materiaali: keinotekoista lateksia.
Koot: 7–10
hypoallerginen (ei allergisoi)
sopii hyvin herkille käsille (iholle)
kestää happoja ja liuottimia
sisus puuvillanukattu
Cat. 3

1513

Materiaali: luonnonkumia.
Koot: 7–10

1514

JM NITRIILIPINNOITETTU
ASENTAJANKÄSINE

JM NITRIILIPINNOITETTU
ASENTAJANKÄSINE

- nitriilipinnoitettu kämmen
- erittäin miellyttävä ja joustava käsine

- nitriilipinnoitettu kämmen ja selkämys
- erittäin miellyttävä ja joustava käsine

EN 420
Materiaali: nailon.
Koot: 10, 11

EN 420
Materiaali: nailon.
Koot: 7–11
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1526

1508

1509

JM NITRIILIPINNOITETTU
ASENTAJANKÄSINE

JM ARTIC SUOJAKÄSINE

JM ARTIC SUOJAKÄSINE

- paksu neulevuori
- nitriilipinnoite myös selkämyksessä
- vedenpitävä

- kiinteä lämpövuori
- erittäin lämmin ja notkea jopa -25 asteen
pakkasessa

- irrotetteva lämpövuori
- erittäin lämmin ja notkea jopa -25 asteen
pakkasessa

EN 420
Koot: 8/M ja 10/XL

2233

EN 420
Materiaali: pvc
Koot: 10–11

2206

PUKINNAHKAINEN
ASENTAJANKÄSINE

KEINONAHKAINEN
SUOJAKÄSINE

- istutettu peukalo
- leveä ranneke

- fleecevuori
- paksu keinokämmen
- spandex-selkämys heijastimella

EN 420
Materiaali: pukinnahkaa, selkämys joustavaa
ja hengittävää spandex-kangasta, ranneke
joustavaa neopreeniä, fleece-lämpövuori.
Koot: 9–11

1549

EN 420
Materiaali: keinonahka, joustava
huomioväri-keltainen spandex, fleecevuori.
Koot: 8 ja 11

2222

JM PUKINNAHKAINEN
ASENTAJAKÄSINE

PUKINNAHKAINEN
ASENTAJANKÄSINE

- kevyt fleecevuori

- kevyt fleecevuori
- tarraranneke

EN 420
Materiaali: pukinnahkaa, selkämys joustavaa
neulosta, fleecevuori.
Koot: 8–11

EN 420
Materiaali: pukinnahkaa, selkämys
joustavaa neulosta, fleecevuori.
Koot: 8–11

EN 420
Materiaali: pvc
Koko: 11

2940

JM PUKINNAHKAINEN
ASENTAJAKÄSINE

EN 420
Materiaali: pukinnahkaa, selkämys britexiä.
Koot: 6,8–11
- kevyt lämpövuori
- britex selkämys heijastimella
- huomioväri keltainen

2999

JM PUKINNAHKAINEN
ASENTAJAKÄSINE

EN 420
Materiaali: pukinnahkaa, selkämys britexiä.
Koot: 7–11, jättikoko 13
- kevyt lämpövuori
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1545

KEINONAHKAINEN
ASENTAJANKÄSINE

EN 420
Materiaali: keinonahkaa, britexiä.
Koot: 8–11
- kevyt lämpövuori
- britex selkämys
- sormenvälit oranssia britexiä

2214

1546

1900

KEINONAHKAINEN
KEINONAHKAINEN
ASENTAJANKÄSINE, CRAFIX ASENTAJANKÄSINE
EN 420
Koko: 10

- kevyt lämpövuori
- britex selkämys
- kämmen joustavaa vettä hylkivää crafix
pu-pinnotetta

2508

EN 420
Materiaali: kämmen polyuretaanineulosta,
joustava spandex-selkämys, fleecevuori.
Koot: 8–11
- tarraranneke, silikonikuvioitu kämmen
- rystyssuoja
- erinomainen käsine pitoa vaativiin töihin

2217

KEINONAHKAINEN
SUOJAKÄSINE

JM PUKINNAHKAINEN
PITKÄ TALVIKÄSINE

KEINONAHKAINEN VEDENPITÄVÄ SUOJAKÄSINE

- leveä heijastin
- kova ranneke
- lämmin fleecevuori vettä hylkivällä kalvolla

- 100 % vedenpitävä pukinnahkainen sormikas
- erittäin lämmin Thinsulate 100 G vuori
- selkämys kestävää ja tuulen pitävää
polyesteriä
- pitkä suojaava ranneke, jossa kiristys

- lämmin fleece-vuori
- paksu kämmen materiaali, jossa pitoa
parantavat silikonikuviot
- 100 % vedenpitävä kalvokäsine
- selkämyksessä huomioväri ja heijastin
- kova ranneke

EN 420. Materiaali: kämmen joustavaa ja
vettä hylkivää pu-pinnoitettua keinonahkaa,
selkämys joustavaa spandexia, fleecevuori.
Koot: 9–11

2218

EN 420. Materiaali: pukinnahkaa, selkämys
polyesteriä. Koot: 8,10 ja 11

2219

EN 420. Materiaali: keinonahkaa,
fleecevuori. Koot: 9–11

2220

KEINONAHKAINEN VETTÄ
HYLKIVÄ SUOJAKÄSINE

KEINONAHKAINEN VETTÄ
HYLKIVÄ SUOJAKÄSINE

KEINONAHKAINEN VETTÄ
HYLKIVÄ SUOJAKÄSINE

- vettä hylkivä kalvokäsine
- lämmin fleecevuori
- heijastintere

- vettä hylkivä kalvokäsine
- lämmin fleecevuori
- heijastintere

- vettä hylkivä kalvokäsine
- kevyt lämpövuori

EN 420. Materiaali: kämmen kestävää
pu-pinnoitettua ja joustavaa keinonahkaa,
selkämys spandexia, fleecevuori.
Koot: 8–11

EN 420. Materiaali: kämmen kestävää
pu-pinnoitettua ja joustavaa keinonahkaa,
selkämys spandexia, fleecevuori.
Koot: 8–10

EN 420. Materiaali: kämmen joustavaa
ja kestävää pu-pinnoitettua (crafix)
keinonahkaa, selkämys britexiä.
Koot: 8–13
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2480

KEINONAHKAINEN
SUOJAKÄSINE
THINSULATE

2403

EN 420
Koko: 9

JM
PUKINNAHKAINEN
VIILTOSUOJAKÄSINE

2488

EN 388
Koot: 9-11
-

2221

EN 420
Koot: 8, 10 ja 11

- 100 % vedenpitävä kalvokäsine
- kämmen kestävää ja pehmeää pukin
pintanahkaa
- selkämys joustavaa spandex kangasta
- erittäin lämmin teddyvuori

KEINONAHKAINEN
SUOJAKÄSINE
EN 420
Koot: 10–12
-

pehmeää pukinnahkaa
kevyt lämpövuori
kevlar-materiaali kämmenessä
viiltosuojaluokka 3 (kämmenessä)
puuvillainen selkämys
kova ranneke
Cat. 2

JM
PUKINNAHKAINEN
VEDENPITÄVÄ
TALVIKÄSINE

EN 420
Koko: 10

- kämmen paksua ja pehmeää
pukinnahkaa
- lämmin teddyvuori
- puuvillainen selkämys

- lämmin thinsulatevuori
- paksu keinonahka kämmen
- puuvillaselkämys

2224

JM PUKINNAHKAINEN
TALVIKÄSINE

2555

lämmin huopavuori
pu-pinnoitettu crafix-kämmen
huomioväri oranssi
heijastin selkämyksessä
kova ranneke

JM
PUKINNAHKAINEN
ASENTAJAKÄSINE
EN 420
Koot: 8–9
-

lämmin thermovuori
selkämys polyesteriä (britex)
heijastin selkämyksessä
resoriranneke
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2302

NAUDANNAHKAINEN
SUOJAKÄSINE
EN 388
Koot 11 ja 12

- kokonaan naudannahkaa: kämmen
pintanahkaa ja selkämys haljasnahkaa
- erittäin kestävä työkäsine
- kevyt lämpövuori, kova ranneke
- Cat. 2

2504

2502

NAUDANNAHKAINEN
VUORILLINEN
SUOJAKÄSINE DRIVER
EN 388
Koot: 9–11

- erittäin pehmeä ja kestävä työkäsine.
kokonaan naudan pintanahkaa. Lämmin
vuori. Joustava ranneke
- Cat. 2

NAUDANNAHKAINEN
SUOJAKÄSINE

- erittäin kestävää naudan pintanahkaa
- lämmin teddyvuori

- kämmen paksua ja kestävää naudan
pintanahkaa
- puuvillainen vuori ja selkämys
- kova ranneke

2207

JM NAUDANNAHKAINEN
SUOJAKÄSINE
FLEECEVUORELLA
EN 420. Koko: 11

- erittäin kestävää, paksua ja pehmeää naudan
pintanahkaa
- lämmin fleecevuori
- keltainen huomioväri selkämys heijastimella
- kova ranneke

JM PUKINNAHKAINEN
TALVIKÄSINE
EN 420
Koot: 8–11

- erittäin lämmin pukinnahkainen työkäsine
- lämmin teddyvuori
- selkämys spandex-kangasta

2205

NAUDANNAHKAINEN
SUOJAKÄSINE
TEDDYVUORELLA, DRIVER
Koot: 8 ja 11

2433

EN 420
Koot: 8 ja 11,5

2503

2216

NAUDANNAHKAINEN
SUOJAKÄSINE, VETTÄ
HYLKIVÄ
EN 420. Koko: 11,5
-

puuvillainen Thermo-vuori
kämmen vettä hylkivää naudannahkaa
selkämys puuvillaa/polyesteriä
kova ranneke

2505

JM NAUDANNAHKAINEN
TALVIKÄSINE
TEDDYVUORELLA

JM PUKINNAHKAINEN
TALVIKÄSINE
TEDDYVUORELLA

- pehmeää, lämmintä ja kestävää naudan
pintanahkaa
- lämmin teddyvuori

- pehmeää, lämmintä ja kestävää naudan
pintanahkaa
- lämmin teddyvuori

EN 420
Koot: 8–11

EN 420
Koot: 8–11
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1102
JOKAHOLD SUOJAKÄSINE
Koot: 7–11
-

joustava ja kevyt yleiskäsine
antaa erinomaisen pidon tarkkuutta vaativiin työtehtäviin
suunniteltu karkeiden, hiertävien ja terävien esineiden käsittelyyn
Cat. 3

1104

1105

1103

JOKATHERM SUOJAKÄSINE

JOKATOP SUOJAKÄSINE

JOKAOILER SUOJAKÄSINE

- erittäin lämmin ja tilava rukkanen kylmiin
olosuhteisiin
- rouhepinta takaa erinomaisen pidon myös
kosteissa olosuhteissa
- rukkasen sisällä on irrotettava tekoturkisvuori
(3117)
- Cat. 3

- tilava ja joustava rukkanen, jossa on
miellyttävä ja lämmin puuvillavuori
- rouhepinnoitus antaa kestävyyttä ja hyvän
pidon raskaisiin töihin
- voidaan käyttää myös sisäkäsineen kanssa.
- Cat. 3

- notkea ja kestävä
- parhaimmillaan käsiteltäessä öljyjä ja
kemikaaleja
- Cat. 3

Koko: 10

1122

JOKAXO SUOJAKÄSINE
Koot 8–10

- notkea ja lyhyt sormikas, jossa on ohut
puuvillavuori
- Cat. 3

Koot: 6–10

1123

Koot: 8–10

1106

JOKAOILER 35 SP
SUOJAKÄSINE

JOKAPOLAR
SUOJAKÄSINE

- vedenpitävä kemikaalinkestävä työkäsine
siivous-, puhdistus tai maalaustöihin
- notkea pitkävartinen työsormikas, jossa on
ohut puuvillavuori
- Cat. 3

- lämmin työkäsine kylmiin olosuhteisiin, joissa
vaaditaan pitoa ja tarkkuutta
- sisällä on irrotettava tekoturkisvuori.
- Cat. 3

Koot: 8–11

Koko: 11
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3102

3103

JM TALVI
NAHKARUKKASET
EN 420
Koko: 11

- kämmen naudan pintanahkaa
- selkämys haljasta
- irrotettava aluslapanen

JM ROIMAVARSI
TALVINAHKARUKKASET
EN 420
Koko: 11
-

3117

JM ALUSLAPANEN
EN 420
Koko: 10

- materiaali akryyliä
- soveltuu hyvin mallien 3102, 3112, 1103 ja 1105
aluslapaseksi

3107

VEDENPITÄVÄ THERMO
NAHKARUKKANEN
Koot: 9 ja 11
-

100 % vedenpitävä pukinnahkainen rukkanen
pehmeää ja kestävää pukinnahkaa
erittäin lämmin Thinsulate 100 G vuori
vettä pitävä kalvo
selkämys kestävää, tuulen pitävää ja joustavaa
polyesteriä
- pitkä suojaava, joustava ja säädettävä
neopreeniranneke

3112

pitkä varsi
kämmen naudan pintanahkaa
selkämys haljasta
lämmin teddyvuori

3113

JM KOTIMAISET
NAHKARUKKASET

JM KOTIMAISET ROIMAVARSI NAHKARUKKASET

-

-

EN 420
Koot: 8 ja 11

kotimainen
kämmen naudan pintanahkaa
selkämys haljasta
irrotettava aluslapanen

3105

EN 420. Koko: 11

kotimainen
pitkä ja leveä varsi
kämmen naudan pintanahkaa
selkämys haljasta
lämmin teddyvuori

3106

JM
NAHKARUKKASET

JM
NAHKARUKKASET

- pehmeää ja paksua pukin pintanahkaa
- lämmin teddyvuori

- pehmeää ja paksua pukin pintanahkaa
- lämmin teddyvuori

EN 420
Koot: 8 ja 10

EN 420
Koot: 8 ja 10

