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4024

4025

4029

Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää beavernylon kangasta.
55% polyesteriä ja 45% puuvillaa, kankaan paino 245 g/m2. 
Materiaali huomioväreissä: 80% polyesteriä ja 20% puuvillaa. 
Koot:46-64

Pusero
- keltainen / tummansininen
- EN 471 Lk 2
- 8 taskua mm. henkilökorttitasku, kännykkätasku, povitasku,
   vetoketjulliset sivutaskut, hihatasku, läpälliset rintataskut,
   joista toinen vetoketjuilla, D-lenkki.    
- joustovyötärö
- hihansuissa nepparisäätö
- 3M Scotchlite heijastimet

Vyötäröhousu
- tummansininen / keltainen
- EN 471 Lk 1
- 4 taskua mm. läpällinen reisi- ja
   takatasku
- vahvistetut polvisuojataskut
- vyötärössä paitajarru
- leveät vyölenkit
- 3M  Scotchlite heijastimet

Riipputaskuliivi
- keltainen
- EN 471 Lk 2
- 8 taskua mm. kännykkätasku, henkilökorttitasku,
   kynätasku, rintatasku, 4 isoa vapaasti riippuvaa taskua    2 
   edessä ja 2 takana, vapaasti riippuvat rintataskut nepparikiinni-
   tyksellä, puukkonapit, vasaralenkki työkalulenkkejä, D-lenkki
- joustava ja hengittävä hartiaosa
- kaksoisvetoketju kiinnitys 7 cm säätövaralla



Vuorittomat sertifioidut huomioasut

3

4083

4082

Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää beavernylon kangasta.  55% polyesteriä  ja 45% 
puuvillaa, kankaan paino 245 g/m2. 
Materiaali huomioväreissä:  80% polyesteriä ja 20% puuvillaa. 
Koot:46-64

Riipputaskuavohaalari
- keltainen / tummansininen
- EN 471 Lk 2
- 10 taskua mm. kännykkätasku, henkilökorttitasku,
   läpälliset ja vetoketjulliset rintataskut, läpällinen 
   takatasku ja reisitasku
- vahvistetut polvisuojataskut
- edessä kaksisuuntainen vetoketju
- joustava ja hengittävä selkäosa
- leveät vyölenkit

Avohaalari
- keltainen /tummansininen
- EN 471 Lk 2
- 8 taskua mm.  kännykkätasku, henkilökorttitasku,
   läpälliset ja vetoketjulliset rintataskut, läpällinen
   takatasku ja reisitasku
- vahvistetut polvisuojataskut
- edessä kaksisuuntainen vetoketju
- joustava ja hengittävä selkäosa
- leveät vyölenkit
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4124

4125

4040

Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää beavernylon kangasta 55% polyesteriä ja 45% puuvillaa, kankaan 
paino 245 g/m2. ( tuotteet 4124, 4125)
Materiaali huomioväreissä: 80% polyesteriä ja 20% puuvillaa. 
Koot:46-64 

Pusero
- oranssi/musta
- EN 471 Lk 2
- 8 taskua
   mm. henkilökorttitasku, kännykkätasku povitasku, vetoketjulliset
   sivutaskut hihatasku, läpälliset rintataskut, joista toinen
   vetoketjulla, D-lenkki.
- joustovyötärö
- hihansuissa nepparisäätö
- 3M Scotchlite heijastimet

Vyötäröhousu
- musta/oranssi
- EN 471 Lk 1
- 4 taskua mm. läpällinen reisi- ja
   takatasku
-  vahvistetut polvisuojataskut
-  vyötärössä paitajarru
-  leveät vyölenkit
-  3M Scotchlite heijastimet

Riipputaskuliivi
- oranssi/musta
- EN 471 Lk 1
- 15 taskua mm. kännykkätasku, henkilökorttitasku,
   kynätasku, rintatasku, 4 isoa vapaasti riippuvaa taskua 2 edessä ja 2
   takana, vapaasti riippuvat rintataskut nepparikiinnityksellä, puukkona-
   pit, vasaralenkki, työkalulenkkejä, D-lenkki.
- joustava ja hengittävä hartiaosa
- kaksoisvetoketjukiinnityksellä ja 7cm säätövaralla
- 3M Scotchlite heijastimet
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4041

4042

Materiaali: likaa hylkivää ja kestävä T/C kangasta 65% polyesteriä ja 35% puuvillaa, kan-
kaan paino 245 g/m2. ( tuotteet 4040, 4041 ja 4041)
Materiaali huomioväreissä: 80% polyesteriä ja 20% puuvillaa. 
Koot:46-64

Riipputaskuavohaalari
- oranssi/musta
- EN 471 Lk 2
- 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

Riipputaskuhousu
- musta/oranssi
- EN 471 Lk 1
- 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 polvisuojataskut
- 3M Scotchlite heijastimet
- paitajarru vyötärössä
- leveät vyölenkit
- 3 kertainen haarasaumaommel
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4043

4044

Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää beavernylon kangasta.
55% polyesteriä ja 45% puuvillaa, kankaan paino 245 g/m2. 
Materiaali huomioväreissä: 80% polyesteriä ja 20% puuvillaa. 
Huom ! koot:44-66

Pusero
- punainen / musta
- EN 471 Lk 2
- 8 taskua mm. irrotettava henkilökorttitasku,
   kännykkätasku, povitasku, vetoketjulliset sivutaskut, 
   hihatasku, läpälliset rintataskut, joista toinen vetoketjulla,
   D-lenkki.
- joustovyötärö
- hihansuissa nepparisäätö
- 3M Scotchlite heijastimet

Vyötäröhousu
- musta / punainen
- EN 471 Lk 1
- 5 taskua mm. läpällinen reisi- ja takatasku
- sivusta ladattavat polvisuojataskut
- vyötärössä paitajarru
- leveät vyölenkit
- 3M Scotchlite heijastimet
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4093

4094

Materiaali: 60% modakryyli, 38% puuvilla, 2% metallikuitu. Kankaan paino 250 g/
m2. Koot:46-64

Palosuojattu huomiovärinen työpusero (kelta/sinin-
en) 
EN471Lk2

- 7 taskua: irrotettava henkilökorttitasku, 2 rintataskua
   toisessa D-lenkki. Sivutaskuissa vetoketjut, hihatasku
   vasemmalla
- 3M Scotchlite palosuojatut heijastimet
- ylös asti sulkeutuva vetoketju tuulilistalla
- tarrakiristys hihoissa
- tuplaommellut saumat

Palosuojattu huomiovärinen vyötäröhousu (kelta/
sininen)
 EN 471 Lk 1

- vetoketjulla irrotettavat riipputaskut
- 16 taskua mm. kännykkätasku, reisitasku,
   mittatasku, takataskut jne ...
- sivusta aukeavat polvisuojataskut
- 3M Scotchlite palosuojatut heijastimet 
- paitajarru
- tuplaommellut saumat

EN 471 EN 1149-5 EN ISO 11612:2008 
A1+A2 Bl Cl El

Vuorittomat sertifioidut palosuojatut huomioasut
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4080

40214020

Materiaali: 100%  polyesteriä

4081

- EN 471 Lk 2
- koot S-3XL
- 3M  Scotchlite heijastimet
- tekninen materiaali:
  miellyttävä, joustava ja 
  viileä iholle   
- henkilökorttitasku
- sivujousto

T-paita keltainen T-paita oranssi

Huomioliivi keltainen Huomioliivi oranssi- EN 471 Lk 2
- koot S-4XL
- 3M  Scotchlite heijastimet
- henkilökorttitasku
- puhelintasku
- vetoketju kiinnitys
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4085

4088

Materiaali: 100%  polyesteriä

4086

4089

4095

4096

Huomioväriset työpaidat

Kelta/musta t-paita Kelta/musta pikee paita

Kelta/musta pitkähihainen t-paita Oranssi/musta pitkähihainen t-paita

- koot XS-3XL
- tekninen materiaali: 
   miellyttävä, joustava ja viileä iholle

Oranssi/musta t-paita

Oranssi/musta pikee paita
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4035

4036

4050

Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää beavernylon kangasta 55% polyesteriä ja 45% puuvillaa, 
kankaan paino 245 g/m2
Koot:46-64

Pusero
-harmaa/musta
- 9 taskua mm. henkilökorttitasku, kännykkätasku,
   läpälliset rintataskut, povitasku, kynätasku, sivutaskut 
   vetoketjulla
- vetoketjukiinnitys ja tuulilista neppareilla
- hartiaosa kulutusta kestävää polyamidi/oxford- kangasta
- joustava vyötärönkiristys
- hihansuissa nepparisäätö ja heijastimet

Vyötäröhousu
-harmaa/musta
- 9 taskua mm. kännykkätasku, 
   vasaralenkki,
   läpälliset reisitaskut, joissa
   työkalutaskuja ja takatasku.
   vahvistetut polvisuojataskut
- vyötärössä paitajarru
- lahkeissa heijastintereet
- leveät vyölenkit

Riipputaskuliivi
- harmaa/ musta
- 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

Vuorittomat työasut
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4039

4052

Riipputaskuavohaalari
- harmaa/musta
- 12 taskua mm. henkilökorttitasku,
   kännykkätasku, 2 riippuvaa sisäkkäin menevää taskua
   kynätasku, mittatasku, vasaralenkki, työkalulenkkejä
- edessä kaksisuuntainen vetoketju
- polvisuojataskut
- lahkeissa heijastimet
- joustava ja hengittävä selkäosa
- leveät vyölenkit

Umpihaalari
- harmaa/ musta
- 12 taskua
   mm. henkilökorttitasku, kännykkätasku, kynätaskut
   läpälliset reisitaskut, vetoketjullinen rintatasku, läpällinen
   takatasku, työkalulenkkejä, puukkonapit
- edessä kaksisuuntainen vetoketju ja tuulilista tarralla
- joustovyötärö
- lahkeissa vetoketjut ja heijastimet, lyhennysvara n. 6 cm
- hihansuissa tarrasäätö

Vuorittomat työasut
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4064

4065

4066

Materiaali: erittäin kestävää ja miellyttävää T/C-kangasta
65% polyesteriä ja 35% puuvillaa, kankaan paino 310g/m2.
Koot:46-64

Pusero
- 9 taskua. irrotettava henkilökorttitasku, kännykkätasku,
   läpälliset rintataskut toisessa myös vetoketju, povitasku,
   sivutaskut.
- Miellyttävä verkkovuori.
- Vetoketjukiinnitys ja tuulilista.
- Joustava vyötärönkiristys, ja heijastintereet.

Riipputaskuhousu
- 17 taskua. vahvistettu vetoketjullinen läpällinen
   reisitasku, läpälliset takataskut, 2 vahvistettua ISOA
   riipputaskua, toisessa henkilökorttitasku. Mittatasku,
   työkalutaskuja ja –lenkkejä, D-lenkki.
- vahvistetut polvisuojataskut
- vyötärössä paitajarru
- Leveät vyölenkit

Vuorittomat työasut

Vyötäröhousu
- 10 taskua. , vetoketjullinen
   läpällinen reisitasku, kynä- ja
   työkalutaskuja, läpälliset
   takataskut
- D-lenkki, puukkonappi.
- vahvistetut polvisuojataskut, joustovyötärö ja
   paitajarru.
- leveät vyölenkit.
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Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää beavernylon kangasta 55% polyesteriä ja 45% 
puuvillaa. Kankaan paino 245 g/m2
Koot:46-64

4091

4092

4090

Pusero
- musta
- 9 taskua mm. henkilökorttitasku, kännykkätasku,
  läpälliset rintataskut, povitasku, kynätasku, sivutaskut veto-
  ketjulla
- vetoketjukiinnitys ja tuulilista neppareilla
- joustava vyötärökiristys
- hihansuissa nepparisäätö ja heijastin

Vyötäröhousu
- musta
- 9 taskua mm. kännykkätasku
  vasaralenkki ja läpälliset
  reisitaskut, joissa työkalutaskuja ja 
  takataskut.
  Sivusta ladattavat polvisuojataskut
- vyötärössä paitajarru
- lahkeissa heijastintereet
- leveät vyölenkit

Umpihaalari
- musta
- 19 taskua mm. henkilökorttitasku, kännykkätasku,
   kynätaskut, läpälliset reisitaskut, vetoketjullinen rintatasku,
   läpällinen takatasku, työkalulenkkejä, puukkonapit
- edessä kaksisuuntainen vetoketju ja tuulilista tarralla
- sivusta ladattavat polvisuojataskut
- joustovyötärö
- reisitaskuissa heijastintereet
- hihansuissa tarrasäätö

Vuorittomat työasut
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4012

4084

4013

Umpihaalari
- tummansininen
- koot 46- 64
- materiaali: 100% puuvillaa, kankaan paino 275 gr/m2
- nappikiinnitys
- polvisuojataskut
- 7 taskua: 2 läpällistä rintataskua, 2 takataskua, sivutaskut, mittatasku
- hihansuissa tarrasäätö
- joustovyötärö

Hitsaushaalari
- tummansininen
- koot 46-64
- EN ISO 11611:2007 Luokka 1Al
- EN 1149-5
- EN ISO 11612
- oheisten standardien mukainen staattista sähköä
   johtava suojavaate hitsaukseen ja vastaaviin töihin
  suojaamaan kuumuudelta ja tulelta
- materiaali: 75% puuvillaa, 25% polyesteriä, kankaan 
  paino 300 g/m2
- 9 taskua mm. kännykkätasku, mittataskut
  työkalulenkit sekä kipinöiltä suojaavat taskunläpät
- nappi/nepparikiinnitys
- polvisuojataskut
- hihansuissa tarrasäätö
- joustovyötärö

Valkea riipputaskuavohaalari
- luonnonvalkea
- koot 46-60
- materiaali: 100% puuvillaa, kankaan paino 275g/m2
- vetoketjukiinnitys
- polvisuojataskut
- 12taskua mm. kännykkätasku, mittatasku,
   läpällinen reisi- ja rintatasku,
   2 sisäkkäin asettuvaa riipputaskua
- joustava ja hengittävä selkäosa

Vuorittomat työasut
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4014

4037

Kevyt suojahaalari
- sininen
- koot XS-3XL
- materiaali: 100% polyesteriä
- vetoketjukiinnitys
- 5 taskua mm. läpällinen rinta- ja takatasku,
  mittatasku vasaralenkki, lenkki, nappi puukolle
- lahkeissa vetoketjut
- hihansuissa tarrasäätö
- joustovyötärö

Vuorittomat työasut

Naisten avohaalari
- vihreä
- koot S-XL
- materiaali: likaa hylkivää ja kestävää beavernylon
   kangasta
   55% puuvillaa, 45% polyesteriä, kankaan paino 245g/  m2
- 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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4030

4031

4031

Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää beavernylon kangasta 55% polyesteriä ja 45% puuvillaa, kan-
kaan paino 245 g/m2 
Koot:46-64

Pusero
- sininen
- 9 taskua mm. henkilökorttitasku, kännykkätasku,
   läpällinen rintatasku, vetoketjullinen rintatasku, kynätasku,
   sivutaskut
- vetoketjukiinnitys ja tuulilista neppareilla
- joustava vyötärön kiristys
- hihansuissa nepparisäätö ja heijastimet

Vyötäröhousu
- tummansininen
- polvisuojataskut
- runsaasti taskuja mm. läpällinen
   kännykkätasku ja 
   reisitasku,
   mittatasku, kynätaskuja, vasaralenkki,
   D-lenkki 
   heijastintereet taka- ja reisitaskussa
- vyötärössä paitajarru
- leveät vyölenkit

Vyötäröhousu
- sininen
- polvisuojataskut
- 5 taskua mm. reisitasku, mittatasku, läpälliset reisi- ja 
   takataskut, vasaralenkki, heijastimet takataskuissa
- vyötärössä paitajarru
- leveät vyölenkit

Vuorittomat työasut
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Sadeasut

4307

4306

4308

Sadeasu
- sininen
- koot XS-3XL
- erittäin kevyt, miellyttävä ja joustava ”stretch” materiaali:
  100% polyesteriä, joka on polyuretaanipinnoitettu.
 - kaikki saumat ommeltu ja hitsattu
- takissa 2 isoa sivutaskua ja vetoketjukiinnitys tuulisuojalla,
   huppu, jossa narukiristys 
- hihansuissa nepparisäätö
- vasemmassa hihassa ja taskussa heijastimet
- housuissa vyötärönkiritys nauhalla lahkeissa nepparisäädöt
- vasemmassa lahkeessa heijastin

Huomiosadeasu
- keltainen
- koot S-3XL
- takki EN471 Lk 3 ja housut EN471 Lk 1
- materiaali: 100% polyesteriä
- housuissa kevyt polyesterivuori ja
   vyötärönkiritys nauhalla
- saumat teipattu ja ommeltu
- takissa 4 taskua: kännykkätasku, 
   henkilökorttitaskuja 2 isoa
   läpällistä sivutaskua 
- kevyt polyesterivuori
- huppu nauhakiristyksellä
- hihansuissa nepparisäätö
- lahkeensuiden säätö neppareilla

Huomiosadeasu
- keltainen / tummansininen
- koot XS-3XL
- takki EN471 Lk 3 ja housut EN471 Lk 1
- materiaali: erittäin kevyt, miellyttävä ja
   joustava ”stretch” materiaali:
   100% polyesteriä, joka on polyuretaanipinnoitettu 
- saumat teipattu, hitsattu ja ommeltu
- takissa 2 isoa läpällistä sivutaskua ja huppu kauluksessa
- vetoketjukiinnitys ja tuulilista neppareilla
- housussa vyötärönkiritys nauhalla ja lahkeiden säätö neppareilla
- hihansuissa nepparisäätö
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4022

4053

4023

Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää beavernylon kangasta 55% polyesteriä ja 45% puuvillaa, 
kankaan paino 245 g/m2. Takissa tikkivuori 120 g/m2 polyesterivanua.
Housussa tikkivuori 100 g/m2 polyesterivanua.
Materiaali huomioväreissä 80% polyesteriä ja 20% puuvillaa, kankaan paino 245 g/m2 
koot:46-64

Pusero
keltainen / tummansininen 
EN471 Lk3
- l0 taskua mm. kännykkätasku, irrotettava
   henkilökorttitasku, 2 povitaskua, vetoketjullinen napoleontasku,
   2 isoa läpällistä rintataskua, joista toinen vetoketjulla, sivutaskut
   vetoketjulla ja hihatasku
- 3M Scotchlite heijastimet
- tuulilista tarroilla
- ylös kaulukseen asti oleva vetoketjukiinnitys
- hihansuissa piiloresorit
- kauluksessa miellyttävä fleece-vuori
- vyötärön säätö kiristysnauhalla

Vyötäröhousu
- tummansininen / keltainen
- EN471 Lk 1
- 4 taskua: 2 sivutaskua reisi- ja
   takatasku
- sivustaladattavat polvisuojataskut
- leveät vyölenkit
- 3M Scotchlite heijastimet
- vyötärössä paitajarru
- vasaralenkki 
- korotettu takavyötärö

Avohaalari
- keltainen /tummansininen
- EN471 Lk 2
- 8 taskua mm. kännykkätasku, henkilökorttitasku,
   2 läpällistä rintataskua, läpällinen takatasku ja reisitasku 
- 3M Scotchlite heijastimet
- edessä kaksisuuntainen vetoketju
- leveät vyölenkit
- joustava ja hengittävä selkäosa
- leveät vyölenkit
- vasaralenkki
- sivusta ladattavat polvisuojataskut

Vuorilliset sertifioidut huomioasut
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Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää beavernylon kangasta 55% polyesteriä ja 45% puu-
villaa, kankaan paino 245 g/m2. Takissa tikkivuori 120 g/m2 polyesterivanua.
Housussa tikkivuori 100 g/m2 polyesterivanua.
materiaali huomioväreissä 80% polyesteriä ja 20% puuvillaa, kankaan paino 245 g/m2 
koot:46-64

Vuorilliset sertifioidut huomioasut

4122

4055

Pusero
- oranssi/musta
- EN471 Lk 2
- 10 taskua mm. kännykkätasku, henkilökorttitasku, 
  3 povitaskua, joista 1 vetoketjulla, 2 isoa läpällistä rintataskua
  joista toinen myös vetoketjulla, sivutaskut vetoketjulla,
  hihatasku, D-lenkki.  ylös kaulukseen asti oleva vetoketjukiinnitys
- tuulilista tarroilla
- 3M Scotchlite heijastimet
- hihansuissa piiloresorit 
- kauluksessa miellyttävä fleecevuori
- vyötärön säätö kiristysnauhalla

Vyötäröhousu
- musta/oranssi
- EN471 Lk 1
- 4 taskua: 2 sivutaskua, reisi- ja
   takatasku
- sivusta ladattavat polvisuojataskut
- leveät vyölenkit
- 3M Scotchlite heijastimet
- vyötärössä paitajarru
- vasaralenkki
- korotettu takavyötärö

Avohaalari
- oranssi/musta
- EN 471 Lk 2
- 8 taskua mm. kännykkätasku, henkilökorttitasku,
   2 läpällistä rintataskua, läpällinen takatasku ja 
   reisitasku 
- 3M Scotchlite heijastimet
- edessä kaksisuuntainen vetoketju
- leveät vyölenkit
- joustava ja hengittävä selkäosa
- vasaralenkki
- sivusta ladattavat polvisuojataskut

4123
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4126

4127

Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää beavernylon kangasta 55% polyesteriä ja 45% puuvillaa, kan-
kaan paino 245 g/m2. ( tuotteet 4126, 4127, 4076, 4077 )
Takissa tikkivuori 120 g/m2 polyesterivanua.
Housussa tikkivuori 100 g/m2 polyesterivanua.
materiaali huomioväreissä 80% polyesteriä ja 20% puuvillaa, kankaan paino 245 g/m2 
koot: 44-66

Pusero
- punainen /musta
- EN471 Lk 2
- 10 taskua mm. irrotettava henkilökorttitasku,
   vetoketjulliset rinta- ja sivutaskut, napoleontasku, 2 puhelin
   taskua jne ...
- 3M Scotchlite heijastimet
- tuulilista tarrakiinnityksellä
- heijastimien suojatereet
- ylös asti sulkeutuva vetoketju
- kaulus miellyttävää fleece-kangasta
- hihansuissa piiloresorit ja nepparikiristys

Vyötäröhousu olkaimilla
- musta / punainen
-  EN471 Lkl
- irrotettavilla jousto-olkaimilla
- 4 taskua mm. vetoketjullinen reisitasku,
   sivutaskut ja läpällinen takatasku
- korotettu takavyötärö
- sivusta ladattavat polvisuojataskut
- heijastimien suojatereet
- 3M Scotchlite heijastimet

Vuorilliset sertifioidut huomioasut
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4027

Päällysmateriaali 100% polyesteriä, jossa polyuretaanipinnoitus.
Lämmin takki, joka suojaa myös vedeltä. Veden läpäisyvastus 2000mm
Koot: 48 - 60

Monitoimitakki (puolipitkä-malli ns. työnjohtaja-
malli) 
EN471 Lk3
- keltainen /tummansininen
-takissa 5 taskua: henkilökorttitasku, kännykkätasku
  2 isoa läpällistä sivutaskua ja povitasku
- edessä kaksisuuntainen vetoketju kaulukseen asti
- kauluksessa miellyttävä fleecevuori ja huppu
- takissa verkkovuori
- vyötärönkiristys nauhoilla
- hihansuissa piiloresorit ja nepparisäätö

Vuorilliset sertifioidut huomioasut

Kääntöliivi:
- vetoketjulla irrotettava
   kääntöliivi, jonka toinen puoli  
   EN 471 Lk 2 ja toinen sininen 
   tikkiliivi
- liiveissä 5 taskua: sivutaskut ja
   kännykkätasku
- kaulus miellyttävää fleeceä

4076

4077
Vyötäröhousu
- musta / keltainen
- EN471 Lk 1
- 4 taskua: 2 sivutaskua reisi- ja takatasku
- sivustaladattavat polvisuojataskut
- leveät vyölenkit
- 3M Scotchlite heijastimet
- vyötärössä paitajarru

Varotakki
keltainen / musta
EN471 Lk2
- l0 taskua mm. kännykkätasku, irrotettava
   henkilökorttitasku, 2 povitaskua, vetoketjullinen napo-
   leontasku, 2 isoa läpällistä rintataskua, joista toinen veto
   ketjulla, sivutaskut vetoketjulla ja hihatasku
- 3M Scotchlite heijastimet
- tuulilista tarroilla
- ylös kaulukseen asti oleva vetoketjukiinnitys
- hihansuissa piiloresorit 
- kauluksessa miellyttävä fleece-vuori
- vyötärön säätö kiristysnauhalla
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4108

4223

4222

Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää beavernylon-kangasta.
 55% polyesteriä ja 45% puuvillaa. Kankaan paino 245 g/m2
Takissa tikkivuorena 120 g/m2 polyesterivanua.
Housuissa tikkivuorena 100 g/m2 polyesterivanua. 
Koot: 46-64

Pusero
- harmaa/ musta
- l0taskua mm. kännykkätasku, henkilökorttitasku,
  2 povitaskua, 2 isoa läpällistä rintataskua, joista toinen veto-
  ketjullinen, sivutaskut vetoketjulla, kynätasku, 2 povitaskua, D-lenkki
- ylös kaulukseen asti oleva vetoketjukiinnitys
- kauluksessa miellyttävä fleecevuori
- tuulilista tarralla
- hartiaosa ja kyynärosat kulutusta kestävää polyamidi/oxford
  kangasta
- hihansuissa piiloresorit
- leveät heijastimet hihansuissa ja heijastintereet etu- ja
  takaosassa

Vyötäröhousu
- harmaa/ musta
- 9 taskua mm. kännykkätasku, 2 läpällistä  
   reisitaskua,
   läpällinen iso takatasku, sivutaskut, 
   työkalutaskuja, vasaralenkki 
- polvisuojataskut vahvistettu kulutusta 
   kestävällä polyamidi/oxford- kankaalla
- vyötärössä paitajarru
- heijastintereet reisi ja takataskuissa
- leveät vyölenkit
- lahkeissa heijastimet ja sivuvetoketjut

Avohaalari
- harmaa/musta
- 14 taskua mm. kännykkätasku, henkilökorttitasku, 2 läpällistä reisi-
   taskua,
   läpällinen iso takatasku, vetoketjulliset sivutaskut, 2 läpällistä rinta-
   taskua, joista toinen myös vetoketjulla, vasaralenkki, työkalutaskuja
- edessä kaksisuuntainen vetoketju
- polvisuojataskut vahvistettu kulutusta kestävällä polyamidi/oxford- 
   kankaalla
- leveät heijastimet lahkeissa
- heijastintereet reisi- ja takataskussa
- leveät vyölenkit
- joustava ja hengittäväselkäosa
- lahkeissa sivuvetoketjut

Vuorilliset työasut
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Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää beavernylon kangasta.
 55% polyesteriä ja 45% puuvillaa. Kankaan paino 245 g/m2
Takissa tikkivuorena 120 g/m2 polyesterivanua.
Housuissa tikkivuorena 100 g/m2 polyesterivanua. 
Koot: 46 - 64

Vuorilliset työasut

4153

4151

4152

Pusero
- harmaa/musta
- 11 taskua mm. kännykkätasku, henkilökorttitasku,
   2 povitaskua, 2 isoa läpällistä rintataskua, joista toinen vetoket-
   jullinen, sivutaskut vetoketjulla, kynätasku, hihatasku, D-lenkki
- ylös kaulukseen asti oleva vetoketjukiinnitys
- kauluksessa miellyttävä fleecevuori
- tuulilista neppareilla
- hihansuissa piiloresorit heijastintereet ja nepparisäätö
- joustovyötärö

Vyötäröhousu
- musta
- 5 taskua mm. iso läpällinen reisi- ja 
   takatasku,
   mittatasku, sivutaskut, vasaralenkki
- vyötärössä paitajarru
- lahkeissa sivuvetoketjut lyhennysvara n.4cm
- leveät vyölenkit
- oikeassa lahkeessa heijastintere

Avohaalari
- musta
- 7 taskua mm. läpällinen iso takatasku, vetoketjulliset sivutaskut
   2 läpällistä rintataskua, vasaralenkki. mittatasku, kynätasku
- edessä kaksisuuntainen vetoketjukiinnitys
- polvisuojataskut
- oikeassa lahkeessa heijastintere
- leveät vyölenkit
- joustava ja hengittävä selkäosa
- lahkeissa sivuvetoketjut, lyhennysvara n.4cm
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4260

4261

4262

Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää beavernylon-kangasta.
 55% polyesteriä ja 45% puuvillaa. Kankaan paino 245 g/m2
Takissa tikkivuorena 120 g/m2 polyesterivanua.
Housuissa tikkivuorena 100 g/m2 polyesterivanua. 
Koot: 46-64

Vuorilliset työasut

Talvipusero Artic
- musta / oranssi
- paljon taskuja mm. kännykkätasku, henkilökorttitasku,
  2 povitaskua, 2 isoa läpällistä rintataskua, joista toinen veto-
  ketjullinen, sivutaskut vetoketjulla, kynätasku, povitasku, 
  napoleon-tasku
- ylös kaulukseen asti oleva vetoketjukiinnitys
- kauluksessa miellyttävä fleecevuori
- tuulilista tarralla
- hihansuissa piiloresorit
- heijastimet hihansuissa

Vyötäröhousu Artic
- musta
- paljon taskuja mm., 2 läpällistä reisitaskua, 2
   läpällistä takataskua, sivutaskut, työkalutaskuja,
   vasaralenkki 
- polvisuojataskut vahvistettu kulutusta kestävällä
   polyamidi/oxford- kankaalla
- vyötärössä paitajarru ja korotettu vyötärö
- heijastintereet lahkeissa
- leveät vyölenkit

Talviavohaalari Artic
- musta
- paljon taskuja mm. kännykkätasku, henkilökorttitasku, 2
  läpällistä reisitaskua, 2 läpällistä takataskua, läpällinen rinta-
  tasku, työkalutaskuja
- edessä kaksisuuntainen vetoketju
- polvisuojataskut vahvistettu kulutusta kestävällä polyamidi/
   oxford- kankaalla
- heijastimet lahkeissa
- leveät vyölenkit
- joustava ja hengittävä selkäosa
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Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää beavernylon kangasta.
 55% polyesteriä ja 45% puuvillaa. Kankaan paino 245 g/m2
Takissa tikkivuorena 120 g/m2 polyesterivanua.
Housuissa tikkivuorena 100 g/m2 polyesterivanua. 
Koot: 46 - 64

Vuorilliset työasut

4150

4063

4263
Artic  talvihaalari
- runsaasti taskuja mm. irrotettava henkilökorttitasku,                 
   läpälliset takataskut
- polvisuojataskut
- heijastimet hihoissa ja lahkeissa
- edessä 2 suuntainen vetoketju ja tuulilista
- pitkät ylös asti olevat sivuvetoketjut lahkeissa
- vetoketjulla irrotettava huppu

Talvitakki
musta (oranssitere)
- 11 taskua mm. kännykkätasku, henkilökorttitasku,
   2 povitaskua, 2 isoa läpällistä rintataskua, joista toinen veto-
   ketjullinen, sivutaskut vetoketjulla, kynätasku, hihatasku, 
   D-lenkki
- ylös kaulukseen asti oleva vetoketjukiinnitys
- kauluksessa miellyttävä fleecevuori
- tuulilista tarralla
- hihansuissa piiloresorit, heijastintereet
- joustovyötärö

Riipputaskuhousu
- 17 taskua. Kännykkätasku, vahvistettu  
   läpällinen reisitasku, joissa kynä- ja työkalu-
   taskuja, läpällinen takatasku, 2 vapaasti
   riippuvaa irrotettavaa etutaskua, toisessa  
   henkilökorttitasku, mittatasku, työkalutaskuja
   -lenkkejä, D-lenkki.
-  80 gr/m2 tikkivuori
-  vahvistetut polvisuojataskut heijastimilla,
    korotettu vyötärön takaosa
-  vyötärössä paitajarru.
-  leveät vyölenkit
-  reisitaskussa ja takataskussa heijastintere
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4215

4219

Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää beavernylon kangasta 55% polyesteriä ja 45% puuvillaa, 
kankaan paino 245 g/m2 
Tikkivuorena 120 g/m2 polyesterivanua.
Koot: 46 - 64

Thermo umpihaalari
- tummansininen /sininen
- 7 taskua mm. 2 läpällistä ja 3 vetoketjullista rintataskua, läpällinen
   reisitasku, sivutaskut, 2 povitaskua, avain- ja vasaralenkki 
- ylös kaulukseen asti oleva vetoketjukiinnitys
- vetoketjulla irrotettava huppu
- kauluksessa miellyttävä fleecevuori
- edessä kaksisuuntainen vetoketju
- hihansuissa piiloresorit ja lumilukot
- polveen asti aukeavat sivuvetoketjut
- takamus ja lahkeet polvista alaspäin vahvistettu vedenpitävää kangasta
- heijastimet polvissa ja selässä
- joustovyötärö
- tuulilista tarroilla

Umpihaalari
-harmaa/musta
- 8 taskua mm. 2 läpällistä ja vetoketjullista rin
  tataskua,
  henkilökorttitasku, läpällinen reisitasku, sivutaskut
  2 povitaskua, avain- ja vasaralenkki
- ylös kaulukseen asti oleva vetoketjukiinnitys
- vetoketjulla irrotettava huppu
- kauluksessa miellyttävä fleecevuori
- edessä kaksisuuntainen vetoketju
- hihoissa piiloresorit ja lumilukot
- vyötäröön asti aukeavat sivuvetoketjut 2:11avetimellä
- takamus ja lahkeet polvista alaspäin vahvistettua
  vedenpitävää kangasta
- heijastintereet lahkeissa ja hihansuissa
- joustovyötärö
- tuulilista tarroilla

Puuvillainen umpihaalari
100% puuvillaa. Kankaan paino 275gr/m2.
Tikkivuori, jossa vanua 120g/m2
Väri: tummansininen
- l0 taskua mm. pakkasen kestävä henkilökorttitasku,
  kännykkätasku, sivutaskut, rintataskut nepparilla,
  mittatasku oikealla reidellä,  läpälliset takataskut
- vetoketjulla irrotettava huppu
- vyötäröön asti aukeavat metalliset vetoketjut
- kaksisuuntainen metallinen vetoketju
- tuulisuojat vetoketjuille

Vuorilliset työasut

4217
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4120

4218

Materiaali: erittäin kevyttä ja lämmintä micro-pu kangasta. 100% polyesteriä, joka päällystetty polyuretaa-
nilla. Kankaan paino 150 g/m2
Loistava materiaali myös vapaa-aikaan.
Tikkivuorena 120 g/m2 polyesterivanua.
Erittäin hyvä vedenpitävyys ja hengittävyys (5000mm/5000m).
Koot: 46 - 64

Pusero
- tummansininen /keltainen
- 11 taskua mm. kännykkätasku, henkilökorttitasku,
   2 povitaskua, 2 isoa läpällistä rintataskua, joista toinen
   vetoketjullinen, sivutaskut vetoketjulla, kynätasku, hiha-
   tasku, D-lenkki
- ylös kaulukseen asti oleva vetoketjukiinnitys
- kauluksessa miellyttävä fleecevuori
- tuulilista neppareilla
- hihansuissa piiloresorit, heijastintereet ja nepparisäätö
- joustovyötärö

Umpihaalari
- tummansininen /keltainen
- 8taskua mm. henkilökorttitasku, 2 povitaskua, 2 isoa
   vetoketjullista ja läpällistä rintataskua, sivutaskut 2
   povitaskua, reisitasku, avainlenkki
- ylös kaulukseen asti oleva vetoketju
- vetoketjulla irrotettava huppu
- kauluksessa miellyttävä fleecevuori
- edessä kaksisuuntainen vetoketju
- tuulilista tarroilla
- hihansuissa piiloresorit ja lumilukot
- joustovyötärö
- polveen asti aukeavat sivuvetoketjut
- takamus ja lahkeet polvista alaspäin vahvistettua
   vedenpitävää kangasta
- heijastimet lahkeissa ja selässä

Vuorilliset työasut
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4117

4099

Western Classic flanellipaita
- koot S- 3XL
- erittäin miellyttävää paksua 100% puuvillaa
- rintatasku vasemmalla
- hihansuiden säädöt napeilla

tekninen lämpöalusasu
- musta
- materiaali miellyttävää, lämmintä,  joustavaa ja
   paksua 100% polyesteriä
- siirtää erinomaisesti kosteutta pois iholta
- o-kaulus
- soveltuu erinomaisesti kerrospukeutumisen alusasuksi
- koot XS-3XL

Vapaa-aika
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4051

4215

Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää beavernylon kangasta 55% polyesteriä ja 45% puuvillaa, 
kankaan paino 245 g/m2

Lasten umpihaalari
- harmaa/ musta
- koot: 110,130 cm
- 7 taskua mm. läpällinen rintatasku, läpälliset reisitasku
   vetoketjullinen rintatasku, läpällinen takatasku – edessä
   kaksisuuntainen vetoketju
- joustovyötärö
- lahkeissa vetoketjut ja heijastimet, lyhennysvara n. 4 cm
- hihansuissa tarrasäätö

Lasten umpihaalari tikkivuorella
- harmaa/musta
- koot: 110,130 ja 150cm
- 6 taskua mm. 2 läpällistä ja vetoketjullista rintataskua,
  läpällinen reisitasku, sivutaskut, povitasku
- ylös kaulukseen asti oleva vetoketjukiinnitys
- vetoketjulla irrotettava huppu
- kauluksessa miellyttävä fleecevuori
- edessä kaksisuuntainen vetoketju
- hihansuissa piiloresorit ja lumilukot
- vyötäröön asti aukeavat sivuvetoketjut 2:lla vetimellä
- takamus ja lahkeet polvista alaspäin vahvistettua veden 
   pitävää kangasta
- heijastintereet lahkeissa ja hihansuissa
- joustovyötärö
- tuulilista tarroilla

Lasten tuotteet
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Hitsarin suojat

4402
Hitsarin esiliina
puolipitkä 100 cm

4403
Hitsarin esiliina
lahkeella 120cm

Hihasuojus haljas
4404

Materiaali: kotimaista naudannahkaa
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Polvisuojat

6005
Top-30 polvisuojat
- kotimainen
- kevyet ja kestävät
- helppo tarranauhakiinnitys
- vettä hylkivä materiaali
- mukavat pitää, eivät haittaa kävelyä

6004
Top-20 polvisuojat
- kotimainen
- tarkoitettu polvisuojataskuun
- kevyet ja taipuisat
- kestävät
- mitat leveys 155mm, korkeus 210 mm

4905
Pvc esiliina
- sininen
- Kotimainen
- kok: 70x120cm
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Vuorittomat työasut
UUTUUDET

4097

Umpihaalari
-  musta / oranssitere
- 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
- EI naarmuttavia nappeja eikä neppa-
   reita

Riipputaskuavohaalari
 - musta / oranssi koristetere
- 19 taskua mm. irrotettava henkilö-
   korttitasku, kännykkätasku,
   IRROTETTAVAT riipputaskut, 
   kynätasku, mittatasku, vasaralenkki,
   työkalulenkkejä,
   läpälliset reisitaskut, joista toisessa
   myös vetoketju
- edessä kaksisuuntainen vetoketju
- vahvistetut polvisuojataskut
- lahkeissa heijastimet
- joustava ja hengittävä selkäosa
- leveät vyölenkit

4098

Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää beavernylon kangasta 55 % polyesteriä ja 45 % puuvillaa, 
kankaan paino 245 g/m2. Väri: musta. Oranssi koristetere
Koko 46-64
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