Delovna oblačila
zaščitna oprema

So ljudje, ki dajo lesu še lepšo obliko in podobo,
in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.

OSNOVNE INFORMACIJE

POMAGAMO IN SVETUJEMO PRI IZBIRI

Osnovna dejavnost podjetja Starman d.o.o. je
veleprodaja kovinskega programa (pohištveno okovje,
vijaki, LED luči, stavbno okovje ...) in lesnega programa
(iverne plošče, laminati, MDF plošče, delovne plošče,
ultrapasi, kompakt plošče, akrilne plošče ...) in orodij ter
ostalih repromaterialov za potrebe lesne industrije in
obrti ter blaga široke potrošnje za trgovine.
Veleprodajni program obsega preko 23.000 različnih
izdelkov, katere dobavlja preko 120 tujih in 90 domačih
dobaviteljev. Pri izbiri dobaviteljev upoštevamo različne
kriterije, upoštevamo pa tudi kriterije, ki so določeni v
ISO standardu.
Blago iz veleprodajnega programa STARMAN
d.o.o. prodajamo na celotnem slovenskem trgu ter
izvažamo na tuje trge, predvsem v Hrvaško, Bosno in
Hercegovino, Črno goro, Makedonijo in Srbijo.
Od marca 2008 imamo delovni proces certificiran
po standardu ISO 9001:2008. Proizvodi iz lesnega
prodajnega programa so v zelo veliki večini certificiran
s certifikatom PEFC™, na željo stranke pa lahko po
naročilu zagotovimo tudi certifikat FSC ®.
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ODPIRALNI ČAS VELEPRODAJE:
pon. - čet.: 7.30 - 14.30
pet.:
7.30 - 12.00
sobote, nedelje in prazniki: zaprto

KONTAKT:

Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod brezami 2, 1218 Komenda
tel: +386 (0)1 724 79 00
e-mail: info@starman.si
www.starman.si
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DEJSTVA O KAKOVOSTI

VSAKO MNENJE ŠTEJE

NAŠE LASTNO OBLIKOVANJE

ISO 9001

VELIKO VELIKOSTI IN BARV

ISO 14001

ŽE OD LETA 1959

REACH

VZDRŽLJIVOST

RAZVOJ

DISTRIBUCIJA

TESTIRANJE VZDRŽLJIVOSTI

LASTNE TOVARNE

MATERIALI

SKLADIŠČA

DOŽIVLJENJSKA GARANCIJA

STANDARD SA 8000

Blaklader pozorno posluša in sprejema
mnenja svojih strank, da lahko konstantno
izboljšuje svoje produkte za potrebe
delavcev, ki so na terenu.

Blaklader ima certifikat ISO 9001, kar
pomeni kvalitetne izdelke ter
optimizirano proizvodnjo in poslovanje.

Blaklader ima certifikat ISO 14001, kar
pomeni, da si podjetje nenehno
prizadeva biti pozorno do okolja.

Blaklader dnevno sodeluje z evropsko
direktivo o kemikalijah in njihovi varni
uporabi (REACH).

Blaklader pozorno spremlja zahteve
trga po funkcionalnosti in kvaliteti in
ima zato testerje v različnih industrijah,
ki pomagajo prilagoditi in izboljšati
izdelke.

Uničevanje oblek je najboljši način za
razvoj! Blaklader v svojih laboratorijih
trga, razteguje in reže oblačila, ter
preverja barvno obstojnost in krčenje.
Testirajo tudi na neodvisnih inštitutih.

Različni poklici zahtevajo različne
vrste tkanin v oblačilih. Iz tega razloga
Blaklader sodeluje s proizvajalci tkanin
po vsem svetu, da ustvarijo materiale,
ki izpolnjujejo te težke zahteve.

Blaklader je edini proizvajalec delovnih
oblačil na svetu, ki ponuja doživljenjsko
garancijo na šive. Če se oblačilo strga
na šivih, ne da bi uporabili ostre predmete,
vam oblačilo popravimo ali zamenjamo.

Funkcionalna in udobna oblačila s
privlačnim dizajnom. To je rezultat
tradicije, znanja in sodelovanja z
uporabniki.

Blaklader ima eno najbogatejših
ponudb različnih velikosti in barv.

Izdelava delovnih oblačil je trdo delo.
Že več kot 50 let izdelujemo delovna
oblačila in čevlje. Danes smo eden od
vodilnih švedskih proizvajalcev
delovnih oblačil za težke razmere.

Različna oblačila pogosto izgledajo
precej podobno. Ampak če zares
pogledate, lahko vidite velike razlike.
Ne samo v šivih ampak tudi v
kakovosti tkanine, zadrgah, izdelavi.

Blaklader ima pisarne v številnih
evropskih in severno-ameriških
državah. Blaklader prodaja svoja
oblačila preko trgovcev na debelo po
vsem svetu.

Lastna proizvodnja omogoča veliko
boljši nadzor nad kakovostjo. Rezultat
tega je, da med istimi proizvodi ni
odstopanj od kakovosti.

Trudimo se, da kupec dobi želeno
oblačilo pravočasno. Centralno
skladišče obsega 20.000 kvadratnih
metrov in vsebuje preko 1,5 milijona
oblačil.

Vse tovarne imajo certifikat SA 8000,
kar je mednarodni standard, ki ureja
socialne pogoje zaposlenih in temelji
na konvenciji ZN o človekovih pravicah.
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POMEN OZNAK PRI ARTIKLIH BLAKLADER

1500-1370-9499

POMEN NAZIVA PRI ARTIKLIH BLAKALDER

- prve 4 številke v nazivu pomenijo model
- druge 4 številke v nazivu pomenijo oznako materiala
- tretje 4 številke v nazivu pomenijo barvo

CORDURA®

- CORDURA® se uporablja kot dodatna zaščita na najbolj izpostavljenih območjih oblačil
Blakläder (žepi, kolenčniki)
- CORDURA® material je 10x močnejši od bombaža in 3x močnejši od navadnih poliestrskih
vlaken

CORDURA DENIM® - 4X MOČNEJŠE

- CORDURA® denim je 4x močnejši kot običajen denim, toda hkrati udoben kot vaše
najljubše kavbojke
- rezultat tega so izredno vzdržljive hlače, ki so hkrati tudi udobne

CORDURA NYCO

- material CORDURA® NYCO združuje trajnost CORDURA® materiala z mehkobo bombaža
- material CORDURA® NYCO je praktično nemogoče znositi, zahvaljujoč mešanici vlaken
75% bombaža in 25% Cordure
- če želite hlače, ki združujejo vrhunsko udobje s trpežnostjo je to prva in hkrati prava izbira

SOFTSHELL

- nove SOFT SHELL jakne so zelo udobne in izredno lahke ter fleksibilne
- narejene so iz 4 slojnega raztegljivega (stretch) materiala, ki omogoča maksimalno mobilnost
- material je zračen in hkrati odporen proti vetru in vodi
- vse zadrge so vodoodporne

LIGHT WEIGHT STRETCH

- lahke, udobne in raztegljive hlače s stretch ploščami na skrbno izbranih mestih, kot so rob
hlačnice, kolena in v mednožju, kar omogoča popolno svobodo gibanja in odlično prileganje
- moderne lahke in trpežne delovne hlače s funkcijo hitrega sušenja zaradi česar so idealne za
delo v zaprtih prostorih ali na prostem

LIGHT WEIGHT

- lahke in trpežne delovne hlače s funkcijo hitrega sušenja zaradi česar so idealne za delo v
zaprtih prostorih ali na prostem

ŠIRŠE STOPALO

- model čevlja je po naročilu dobavljiv tudi s širšim podplatom za širša stopala
- model, ki je na voljo s širšim stopalom je označen s spodnjim znakom
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POMEN OZNAK PRI ARTIKLIH BLAKLADER

STANDARD EN 14404 - ZAŠČITA ZA KOLENČNIKE
Po tem standardu so kolenčniki testirani na:
- odpornost proti pritisku
- odpornost proti preboju žebljev

STANDARD EN 388 - ZAŠČITA ZA ROKAVICE
Po tem standardu so rokavice testirane na:
- odpornost proti obrabi
- odpornost proti trganju
- odpornost proti urezninam
- odpornost proti prebadanju

SIMBOLI ZA PRANJE
Običajno pranje pri
predpisani temperaturi

Likanje max. 1500C

Lahko obesite mokro
tkanina se ne zmečka

Nežno pranje pri
predpisani temperaturi

Likanje max. 2000C

Suho (kemično) čiščenje

Zelo nežno pranje pri
predpisani temperaturi

Sušite pri max. 600C
nizka temperatura

Nežno suho (kemično)
čiščenje

Ne perite!

Sušite pri max. 800C
normalna temperatura

Ne uporabljajte suhega
(kemičnega) čiščenja

Samo ročno pranje

Ne uporabljajte sušilca!

Ne uporabljajte belila!

Ne likajte!

Sušite obešeno

Belilo se lahko uporablja

Likanje max. 1100C
brez pare

Sušite ležeče

Industrijsko čiščenje
EN ISO 15797
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NAVODILA ZA PRANJE IN NEGO

NAVODILA ZA PRANJE IN NEGO - ZA DALJŠO OBSTOJNOST IN VZDRŽLJIVOST OBLAČIL

Pravilno pranje, nega in shranjevanje vaših oblačil je pomembna za njihovo trpežnost, funkcijo in dolgoročno udobje.
Pravilno vzdrževanje je pogojeno tudi z namenom zagotavljanja posebnih funkcij v oblačilu. Primer je, da je lahko
Hi-Vis oblačilo manj učinkovito in je zato manj varno, če ostane umazano. Prosimo, upoštevajte navodila za nego in
pranje oblačil.

PREDPRANJE

Oblačila običajno ne potrebujejo predpranja. V primeru
močnih umazanij se predpranje lahko uporablja, z enako
količino detergenta, uporabljenega v glavnem pranju.
Namakanje obleke vnaprej v neraztopljen detergent
lahko poškoduje oblačila.

SUŠENJE

Odsvetujemo sušenje v sušilnem stroju kot vsakodnevno
rešitev. Zato je najbolje perilo otresti in obesiti v suho
stanovanje. Če se odločite, da sušite v sušilnem stroju,
upoštevajte temperature na nalepki (1 ali 2 “piki”).
Sušenje „do konca“ povzroči večjo obrabo in tveganje
za povečano krčenje.

ČEVLJI

PRANJE

Vsak izdelek ima posebna navodila za pranje, ki jih je
treba upoštevati. Kjer je v navodilih navedeno “operite
ločeno”, to storite. Alternativno se lahko oblačilo opere
s podobnimi barvami. Blakläder ocenjuje, da se netkani
materiali skrčijo do 3% in pleteni materiali/jersey do 5%.
Izogibajte se likanju po pranju zaradi krčenja materiala.
Nekatera oblačila je treba zložiti, da ohranijo svojo
obliko. Prav tako je pomembno, da so zadrge, gumbi in
Velcro zapirala zaprti, ko oblačilo izperemo. S tem se
zmanjša obraba in podaljša življenjska doba oblačila.

INDUSTRIJSKO PRANJE

Industrijsko pranje se razlikuje od pranja doma. Oblačila
z oznako “za industrijsko pranje” so primerna za to
vrsto pranja. ISO 15797 certifikat obravnava industrijsko
pranje in sušenje, temperature, detergente in ostale
snovi, ki se lahko uporabijo. Priporočamo poskusno
pranje perila.

DETERGENT

Uporabljajte detergent za pranje perila za obarvana
oblačila. Ne uporabljajte detergenta, ki vsebuje belilo.
Preverite, da je detergent za pranje perila
namenjen za temperaturo pranja, ki ga uporabljate.
Sledite navodilom za pranje perila iz navodila
detergenta. Prosimo, da se zavedate, da lahko mehčalci
poškodujejo nekatere tkanine in njihove funkcije. Na
primer, dihanje vodoodbojne membrane je lahko
oslabljeno. Odsvetujemo uporabo mehčalcev.
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Redno očistite čevlje s krtačo, odstranite vse madeže z
vlažno krpo in uporabljajte kremo za zgornji del iz usnja.
Nikoli ne čistite čevljev s snovmi, kot so bencin, kislina
ali topilo. Čevlje je treba skladiščiti v suhem in dobro
zračenem prostoru. Nikoli ne shranjujte suhih čevljev
zraven vira toplote, kot je štedilnik, hladilnik ali sušilna
omara. Shranjujte jih v suhem in dobro prezračenem
mestu, pri sobni temperaturi.

HIGH VISIBILITY OBLAČILA

Umazanija oslabi funkcijo Hi-Vis oblačila. Zaradi tega
razloga je pomembno, da jih operemo in da sledi izpiranje.
Nikoli ne perite Hi-Vis oblačil z detergentom za perilo, ki
vsebujejo belilo, ker to škoduje svetilnosti oblačila.
Hi-Vis obleke je priporočljivo shraniti v suhem in dobro
zračenem prostoru. Pogosto pranje High visibility
oblačil oslabi odsevno funkcijo. Kjer oblačila potrebujejo
popravilo, to storimo z uporabo tkanine in niti, ki
izpolnjuje zahteve za oblačilo.

Delovne
hlače

IZBERITE SI SVOJE

Tip hlač, ki si ga izberete, je odvisen od vašega poklica
in okolja, v katerem delate. Ta oblačila morajo biti udobna
in hkrati ponujati funkcionalnost in zaščito.
Blaklader porabi veliko sredstev za raziskave in razvoj,
da zagotovi, da njihovi izdelki ustrezajo vsem vašim
zahtevam.
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DELOVNE HLAČE

DELOVNE HLAČE 1998 - 1644 - 9899

IZREDNO VZDRŽLJIVE IN UDOBNE DELOVNE HLAČE
IZ 4-WAY STRETCH TKANINE
Delovne hlače iz 4-way stretch tkanine so popolna
kombinacija udobja in funkcionalnosti. Hlače so zasnovane
tako, da prenesejo najzahtevnejše naloge, brez sklepanja
kompromisov glede udobja in prileganja. Material hlač
je gladka v 4 smeri raztegljiva tkanina, ki je močna in
hkrati prožna.

gumiran
D - obroč

2 velika žepa,
ki se lahko
pospravita
navznoter

4-way stretch
tkanina za
izredno
udobje

zanka za
orodje

CORDURA®
STRETCH
ojačani
kolenčniki

Hlače imajo praktične žepe, držala za orodje in številne
premišljene podrobnosti z osredotočenostjo na
funkcionalnost in visoko kakovost. Kolenčniki so za večje
udobje in svobodo gibanja na zunanji strani ojačani s
CORDURA stretch materialom.
TKANINA:
- 93% poliamid, 7% elastan 4-way stretch, vodoodbojne,
gramatura: 295 g/m2
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: siva/črna
- barve po naročilu: mornarsko modra/črna, črna
ZAŠČITA:
- s CORDURO® ojačani žepi, kolena in manšete

CORDURA® material se uporablja kot dodatna zaščita
na najbolj izpostavljenih območjih oblačil Blakläder
(žepi, kolenčniki).
CORDURA® material je 10x močnejši od bombaža in 3x
močnejši od navadnih poliestrskih vlaken.

CORDURA®

PODROBNOSTI:
- 4-WAY STRETCH za izredno udobje
- CORDURA® stretch material na kolenih
- zapenjanje hlač na zadrgo
- trojno šivani notranji šivi na hlačah
ŽEPI:
- 2 prosta zunanja žepa za žeblje ojačana s CORDURO®,
ki se lahko pospravita v prednja notranja žepa
- 2 velika žepa zadaj, žep na nogi na zadrgo
- žep na nogi z velcro zapiranjem in notranjim žepom
- dva kolenska žepa za kolenčnike ojačana s CORDURO®
- zanke za izvijače, kladivo in ključe, držalo za nož

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

163312

1998-1644-9899 Hlače del.str. t.sive C46

siva/črna

C46

163253

1998-1644-9899 Hlače del.str. t.sive C48

siva/črna

C48

163252

1998-1644-9899 Hlače del.str. t.sive C50

siva/črna

C50

163215

1998-1644-9899 Hlače del.str. t.sive C52

siva/črna

C52

163304

1998-1644-9899 Hlače del.str. t.sive C54

siva/črna

C54

163305

1998-1644-9899 Hlače del.str. t.sive C56

siva/črna

C56

163306

1998-1644-9899 Hlače del.str. t.sive C58

siva/črna

C58
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CERTIFIKAT:
- EN 14404: 2004+A1: 2010 ob sočasni uporabi
kolenčnikov s certifikatom EN 14404
PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

DELOVNE HLAČE

DELOVNE HLAČE 1989 - 1644 - 9899

IZREDNO VZDRŽLJIVE IN UDOBNE DELOVNE HLAČE
IZ 4-WAY STRETCH TKANINE
Delovne hlače iz 4-way stretch tkanine so popolna
kombinacija udobja in funkcionalnosti. Hlače so zasnovane
tako, da prenesejo najzahtevnejše naloge, brez sklepanja
kompromisov glede udobja in prileganja. Material hlač
je gladka v 4 smeri raztegljiva tkanina, ki je močna in
hkrati prožna.

gumiran
D - obroč

4-way stretch
tkanina za
izredno
udobje

zanka za
orodje

CORDURA®
STRETCH
ojačani
kolenčniki

Hlače imajo praktične žepe, držala za orodje in številne
premišljene podrobnosti z osredotočenostjo na
funkcionalnost in visoko kakovost. Kolenčniki so za večje
udobje in svobodo gibanja na zunanji strani ojačani s
CORDURA stretch materialom.
TKANINA:
- 93% poliamid, 7% elastan 4-way stretch, vodoodbojne,
gramatura: 295 g/m2
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: siva/črna
- barve po naročilu: mornarsko modra/črna, črna
ZAŠČITA:
- s CORDURO® ojačani žepi, kolena in manšete

CORDURA® material se uporablja kot dodatna zaščita
na najbolj izpostavljenih območjih oblačil Blakläder
(žepi, kolenčniki).
CORDURA® material je 10x močnejši od bombaža in 3x
močnejši od navadnih poliestrskih vlaken.

CORDURA®

PODROBNOSTI:
- 4-WAY STRETCH za izredno udobje
- CORDURA® stretch material na kolenih
- zapenjanje hlač na zadrgo
- trojno šivani notranji šivi na hlačah
ŽEPI:
- 2 velika žepa zadaj
- žep na nogi na zadrgo
- žep na nogi z velcro zapiranjem in notranjim žepom
- dva kolenska žepa za kolenčnike ojačana s CORDURO®
- zanke za izvijače, kladivo in ključe, držalo za nož

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

163590

1989-1644-9899 Hlače del. str. t.sive C46

siva/črna

C46

163537

1989-1644-9899 Hlače del. str. t.sive C48

siva/črna

C48

163538

1989-1644-9899 Hlače del. str. t.sive C50

siva/črna

C50

163591

1989-1644-9899 Hlače del. str. t.sive C52

siva/črna

C52

163592

1989-1644-9899 Hlače del. str. t.sive C54

siva/črna

C54

163593

1989-1644-9899 Hlače del. str. t.sive C56

siva/črna

C56

163594

1989-1644-9899 Hlače del. str. t.sive C58

siva/črna

C58

CERTIFIKAT:
- EN 14404: 2004+A1: 2010 ob sočasni uporabi
kolenčnikov s certifikatom EN 14404
PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

10

DELOVNE HLAČE

DELOVNE HLAČE 1990 - 1141 - 8999

VZDRŽLJIVE, UDOBNE IN MODERNE DELOVNE
HLAČE IZ 2-WAY STRETCH TKANINE
Delovne hlače iz 2-way stretch tkanine so popolna
kombinacija udobja, funkcionalnosti in modernega izgleda.
Za popolno svobodo gibanja so hlače narejene iz 2-way
stretch tkanine z dodatnimi stretch ploščami.
Hlače imajo praktične žepe, držala za orodje in številne
premišljene podrobnosti z osredotočenostjo na
funkcionalnost in visoko kakovost. Kolenčniki so za večje
udobje in svobodo gibanja na obeh straneh ojačani s
CORDURA stretch materialom.
Hlače 1990 so popolne hlače za obrtnike, ki poleg
najvišje kakovosti dajo nekaj tudi na izgled.
TKANINA:
- 55% bombaž, 30% poliester, 15% poliamid, CORDURA
denim stretch, gramatura: 340 g/m2
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: mornarsko modra/črna
- barve po naročilu: črna
ZAŠČITA:
- s CORDURO® ojačani žepi, kolena in manšete

CORDURA® material se uporablja kot dodatna zaščita
na najbolj izpostavljenih območjih oblačil Blakläder
(žepi, kolenčniki).
CORDURA® material je 10x močnejši od bombaža in 3x
močnejši od navadnih poliestrskih vlaken.
PODROBNOSTI:
- 2-WAY STRETCH + stretch plošče za izredno udobje
- CORDURA® stretch material na kolenih
- zapenjanje hlač na gumbe
- trojno šivani notranji šivi na hlačah
ŽEPI:
- 2 prosta zunanja žepa za žeblje ojačana s CORDURO®
- 2 velika žepa zadaj
- žep na nogi z zadrgo
- žep na nogi z velcro zapiranjem in notranjim žepom
- dva kolenska žepa za kolenčnike ojačana s CORDURO®
- zanke za izvijače, kladivo in ključe, držalo za nož
Šifra

Naziv

Barva

Velikost

163583
163584

1990-1141-8999 Stretch jeans del. C46

m.modra/čr.

C46

1990-1141-8999 Stretch jeans del. C48

m.modra/čr.

C48

163585

1990-1141-8999 Stretch jeans del. C50 m.modra/čr.

C50

163586

1990-1141-8999 Stretch jeans del. C52

m.modra/čr.

C52

163587

1990-1141-8999 Stretch jeans del. C54

m.modra/čr.

C54

163588

1990-1141-8999 Stretch jeans del. C56

m.modra/čr.

C56

163589

1990-1141-8999 Stretch jeans del. C58

m.modra/čr.

C58
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CERTIFIKAT:
- EN 14404: 2004+A1: 2010 ob sočasni uporabi
kolenčnikov s certifikatom EN 14404
PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- likanje max. 1100C brez pare
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

DELOVNE HLAČE

DELOVNE HLAČE 1500 - 1370 - 9499

žepi ojačani
s CORDURO®

FUNKCIONALNOST DO NAJMANJŠE PODROBNOSTI
Izredno vzdržljive in priljubljene hlače za obrtnike, ki jih
boste z veseljem nosili leta in leta.
2 velika žepa,
ki se lahko
pospravita
navznoter

Hlače imajo praktične žepe, držala za orodje in so na
izpostavljenih mestih ojačane s CORDURA® materialom.
Možnost pozicioniranja kolenčnikov v 2 nivojih.
TKANINA:
- 100% bombaž, gramatura: 370 g/m2

zanke za
orodje

žep za ID
kartico

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: siva/črna
- barve po naročilu: mornarsko modra/črna, črna
ZAŠČITA:
- s CORDURO® ojačani žepi, kolena in manšete

CORDURA®
ojačani
kolenčniki

kolenčniki
v 2 nivojih

CORDURA® material se uporablja kot dodatna zaščita
na najbolj izpostavljenih območjih oblačil Blakläder
(žepi, kolenčniki).
CORDURA® material je 10x močnejši od bombaža in 3x
močnejši od navadnih poliestrskih vlaken.
PODROBNOSTI:
- zapenjanje hlač na gumbe
- zanke, ena z D obročem
- dodatno ojačani šivi v mednožju
- dvojno šivani notranji šivi na hlačah
- zložljiv žep za ID kartico
- možnost podaljšanja hlačnic

CORDURA®

ŽEPI:
- 2 prosta zunanja žepa za žeblje ojačana s CORDURO®,
ki se lahko pospravita v prednja notranja žepa
- žep na nogi z vodoodbojnim žepom za telefon
- velik žep na nogi z zadrgo
- dva kolenska žepa za kolenčnike ojačana s CORDURO®
- CORDURA® ojačan žep za meter, žep za svinčnik
- žep za ID kartico
- zanke za izvijače, kladivo in ključe, držalo za nož
- 2 velika žepa zadaj
CERTIFIKAT:
- EN 14404: 2004+A1: 2010 ob sočasni uporabi
kolenčnikov s certifikatom EN 14404
Šifra

Naziv

Barva

Velikost

161254

1500-1370-9499 Hlače extr. sivo/črne C46 siva/črna

C46

161257

1500-1370-9499 Hlače extr. sivo/črne C48 siva/črna

C48

161213

1500-1370-9499 Hlače extr. sivo/črne C50 siva/črna

C50

161255

1500-1370-9499 Hlače extr. sivo/črne C52

siva/črna

C52

161218

1500-1370-9499 Hlače extr. sivo/črne C54 siva/črna

C54

161256

1500-1370-9499 Hlače extr. sivo/črne C56 siva/črna

C56

161402

1500-1370-9499 Hlače extr. sivo/črne C58

C58

siva/črna

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- sušite pri max. 600C nizka temperatura
- likanje max. 1500C
- suho (kemično) čiščenje
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DELOVNE HLAČE

DELOVNE HLAČE 1555 - 1860 - 9499

PRENOVA NAJBOLJ PRILJUBLJENEGA MODELA HLAČ
Delovne hlače 1555 predstavljajo evolucijo najbolj
priljubljenega modela hlač 1503. Hlače so na voljo v
številnih barvnih kombinacijah, kar še povečuje njihovo
priljubljenost.

2 velika žepa,
ki se lahko
pospravita
navznoter

žep za meter,
svinčnike,
zaponka za
kladivo

Delovne hlače 1555 so funkcionalne in udobne hlače z
lahko dostopnimi žepi, vključno z žepom za telefon, ki je
narejen iz raztegljivega materiala, tako da ustreza večini
telefonov. Kolena so ojačana s CORDURO® stretch za
optimalno prileganje in vzdržljivost.

trojno šivani
notranji šivi

TKANINA:
- 65% poliester, 35% bombaž, gramatura: 300g/m2
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: siva/črna
- barve po naročilu: bež/črna, rdeča/črna, modra/črna,
temno mornarsko modra/črna, temno siva/črna, črna/siva
ZAŠČITA:
- s CORDURO® ojačani žepi in kolena

CORDURA®
stretch ojačani
kolenčniki

CORDURA® material se uporablja kot dodatna zaščita
na najbolj izpostavljenih območjih oblačil Blakläder
(žepi, kolenčniki).
CORDURA® material je 10x močnejši od bombaža in 3x
močnejši od navadnih poliestrskih vlaken.
PODROBNOSTI:
- plastična zadrga
- zanke, ena z D obročem
- zanka za kladivo
- kovinski gumbi
- žep za ID kartico
- trojni šivi na notranji strani hlačnic
ŽEPI:
- 2 prosta zunanja žepa za žeblje, ki se lahko pospravita
v prednja notranja žepa
- 2 velika žepa zadaj
- dva kolenska žepa za kolenčnike ojačana s CORDURO®
- žep za mobilni telefon, meter, svinčnik
- žep za ID kartico
- zanke za izvijače, kladivo in ključe, držalo za nož
CERTIFIKAT:
- EN 14404: 2004+A1: 2010 ob sočasni uporabi
kolenčnikov s certifikatom EN 14404
Šifra

Naziv

Barva

Velikost

163040

1555-1860-9499 Hlače sivo/črne C48

siva/črna

C48

163041

1555-1860-9499 Hlače sivo/črne C50

siva/črna

C50

163042

1555-1860-9499 Hlače sivo/črne C52

siva/črna

C52

163043

1555-1860-9499 Hlače sivo/črne C54

siva/črna

C54

163044

1555-1860-9499 Hlače sivo/črne C56

siva/črna

C56

163045

1555-1860-9499 Hlače sivo/črne C58

siva/črna

C58
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PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- sušite pri max. 600C nizka temperatura
- likanje max. 1500C
- suho (kemično) čiščenje

DELOVNE HLAČE

DELOVNE HLAČE 1495 - 1330 - 7899/9699

FUNKCIONALNE IN VZDRŽLJIVE DELOVNE HLAČE Z
RIP - STOP ZAŠČITO PROTI TRGANJU
Funkcionalne in vzdržljive delovne hlače z RIP STOP
zaščito proti trganju. Za optimalno prileganje in udobje
imajo hlače stretch plošče na mečih in na notranji strani
stegen. Za popolnoma neovirano gibanje in zaščito so
kolenčniki iz CORDURA® stretch materiala.
Hlače imajo praktične žepe, držala za orodje in številne
premišljene podrobnosti z osredotočenostjo na
funkcionalnost in visoko kakovost.
TKANINA:
- 60% bombaž, 40% poliester, RIP-STOP,
gramatura: 300g/m2
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: rjava/črna, antracit siva
- barve po naročilu: temno olivno zelena/črna,
temno mornarsko modra/črna, rumena/črna, rdeča/črna,
črna/temno siva
ZAŠČITA:
RIPSTOP - zaščita proti trganju
Zgodovina RIPSTOP-a sega v čas, ko so ljudje začeli
posegati v ostre in neprijazne naravne razmere in so
potrebovali lažje in močnejše alternative platnenim
oblačilom. RIPSTOP tkanina uporablja posebno tehniko
ojačitve s križnim vzorcem, kar naredi oblačila še posebej
odporna na trganje in razprezanje.
- odpornost na trganje, zahvaljujoč križnemu vzorcu
- lahka in trpežna tkanina
PODROBNOSTI:
- RIP STOP tkanina z zaščito proti trganju
- CORDURA® stretch material na kolenih
- stretch plošče za optimalno prileganje in udobje
- zapenjanje hlač na zadrge
- všiti odsevniki za boljo vidljivost v temi

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

163343

1495-1330-7899 Hlače del. rjvave C46

rjava/črna

C46

163344

1495-1330-7899 Hlače del. rjvave C48

rjava/črna

C48

163345

1495-1330-7899 Hlače del. rjvave C50

rjava/črna

C50

163346

1495-1330-7899 Hlače del. rjvave C52

rjava/črna

C52

163347

1495-1330-7899 Hlače del. rjvave C54

rjava/črna

C54

163348

1495-1330-7899 Hlače del. rjvave C56

rjava/črna

C56

163349

1495-1330-7899 Hlače del. rjvave C58

rjava/črna

C58

163360

1495-1330-9699 Hlače del.antr.sive C46

antr.siva

C46

163361

1495-1330-9699 Hlače del.antr.sive C48

antr.siva

C48

163362

1495-1330-9699 Hlače del.antr.sive C50

antr.siva

C50

163366

1495-1330-9699 Hlače del.antr.sive C52

antr.siva

C52

163367

1495-1330-9699 Hlače del.antr.sive C54

antr.siva

C54

163368

1495-1330-9699 Hlače del.antr.sive C56

antr.siva

C56

163369

1495-1330-9699 Hlače del.antr.sive C58

antr.siva

C58

ŽEPI:
- 2 velika žepa zadaj
- 2 velika žepa spredaj
- dva kolenska žepa za kolenčnike ojačana s CORDURO®
stretch za vzdržljivost in udobje
- žep za mobilni telefon, meter, svinčnik
- zanke za izvijače, kladivo in ključe, držalo za nož
CERTIFIKAT:
- EN 14404: 2004+A1: 2010 ob sočasni uporabi
kolenčnikov s certifikatom EN 14404
PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- likanje max. 1100C brez pare
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja
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DELOVNE HLAČE

DELOVNE HLAČE 1525 - 1845 - 9899

2 velika žepa,
ki se lahko
pospravita
navznoter

žep za meter,
svinčnike,
zaponka za
kladivo

CORDURA®
ojačani
kolenčniki

LAHKE IN UDOBNE DELOVNE HLAČE
Delovne hlače iz lahke, udobne in trpežne tkanine.
Idealne za delo zunaj v prehodnem obdobju ali notranjosti
hiše. Material nudi odlično zaščito proti trganju in se
hkrati hitro suši. Obilica žepov in zank, tako spredaj kot
zadaj nudi izredno funkcionalnost in vam hkrati omogoča
svobodno gibanje.
žepi ojačani
s CORDURO®

hitro sušeč
material

Delovne hlače 1525 so trpežne, a hkrati izredno udobne
in se dobro prilegajo ter so tako odlična izbira za vse
oblike dela zunaj ali znotraj hiše. Žepi in kolena so
ojačani s CORDURO®.
TKANINA:
- 65% poliester, 35% bombaž, gramatura: 166g/m2
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: temno siva/črna
- barve po naročilu: črna
ZAŠČITA:
- s CORDURO® ojačani žep in kolena

kolenčniki v
dveh nivojih

CORDURA® material se uporablja kot dodatna zaščita
na najbolj izpostavljenih območjih oblačil Blakläder
(žepi, kolenčniki).
CORDURA® material je 10x močnejši od bombaža in 3x
močnejši od navadnih poliestrskih vlaken.
PODROBNOSTI:
- kovinska zadrga, kovinski gumbi
- zanke, ena z D obročem
- zanka za kladivo
- žep za ID kartico
- trojni šivi na notranji strani hlačnic

elastika

ŽEPI:
- 2 prosta zunanja žepa za žeblje ojačana s CORDURO®,
ki se lahko pospravita v prednja notranja žepa
- 2 velika žepa zadaj
- dva kolenska žepa za kolenčnike ojačana s CORDURO®
- CORDURA® ojačan žep za meter
- žep za mobilni telefon, svinčnik, ID kartico
- zanke za izvijače, kladivo in ključe, držalo za nož

Šifra

Naziv

162833

1525-1845-9899 Hlače t.sive/črne C46 t.siva/črna

C46

162825

1525-1845-9899 Hlače t.sive/črne C48 t.siva/črna

C48

162826

1525-1845-9899 Hlače t.sive/črne C50 t.siva/črna

C50

162599

1525-1845-9899 Hlače t.sive/črne C52 t.siva/črna

C52

162827

1525-1845-9899 Hlače t.sive/črne C54 t.siva/črna

C54

162828

1525-1845-9899 Hlače t.sive/črne C56 t.siva/črna

C56

162829

1525-1845-9899 Hlače t.sive/črne C58 t.siva/črna

C58
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Barva

Velikost

CERTIFIKAT:
- EN 14404, tip 2, razred 1, ob sočasni uporabi kolenčnikov
s certifikatom EN 14404
PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- sušite pri max. 600C nizka temperatura
- likanje max. 1500C
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

DELOVNE HLAČE

DELOVNE HLAČE 1459 - 1142 - 8999

LAHKE, UDOBNE IN RAZTEGLJIVE DELOVNE HLAČE
Prilagodljive hlače s STRETCH ploščami na skrbno
izbranih mestih, kot so rob hlačnice, kolena in v
mednožju. Hlače imajo pred-ukrivljena kolena, ki
omogočajo večjo prožnost in maksimalno udobje.
Hlače so iz CORDURA® Denim materiala, ki je 4x
močnejši kot običajen denim, kar naredi hlače izredno
vzdržljive.

CORDURA
Denim®

Moderne lahke in trpežne delovne hlače s funkcijo
hitrega sušenja zaradi česar so idealne za delo v zaprtih
prostorih ali na prostem.
žepi za orodje,
meter,
svinčnike

TKANINA:
- 85% bombaž, 15% poliamid, CORDURA® Denim,
gramatura: 340g/m2
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: mornarsko modra/črna, črna
- barve po naročilu: /

stretch plošče
za izredno
udobje

ZAŠČITA:
- CORDURA® Denim material, ki je 4x močnejši kot
običajen denim, a hkrati izredno udoben

predukrivljena
kolena

PODROBNOSTI:
- STRETCH plošče v mednožju, na kolenih in kolkih za
izredno udobje
- plastična zadrga
- Cordura Denim
- žepi za orodje, meter in svinčnike
- pred-ukrivljena kolena za večje udobje
- D obroč na pasu
- možnost podaljšanja hlačnic z odstranitvijo šiva

možnost
podaljšanja
hlačnic

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

162584

1459-1142-8999 Hlače str. jeans modre C46 m.modra

C46

162606

1459-1142-8999 Hlače str. jeans modre C48 m.modra

C48

162671

1459-1142-8999 Hlače str. jeans modre C50 m.modra

C50

162672

1459-1142-8999 Hlače str. jeans modre C52

m.modra

C52

162673

1459-1142-8999 Hlače str. jeans modre C54 m.modra

C54

162674

1459-1142-8999 Hlače str. jeans modre C56

m.modra

C56

162675

1459-1142-8999 Hlače str. jeans modre C58

m.modra

C58

163111

1459-1142-9900 Hlače str. jeans črne C46

črna

C46

163075

1459-1142-9900 Hlače str. jeans črne C48

črna

C48

163054

1459-1142-9900 Hlače str. jeans črne C50

črna

C50

163055

1459-1142-9900 Hlače str. jeans črne C52

črna

C52

163573

1459-1142-9900 Hlače str. jeans črne C54

črna

C54

163507

1459-1142-9900 Hlače str. jeans črne C56

črna

C56

163574

1459-1142-9900 Hlače str. jeans črne C58

črna

C58

ŽEPI:
- 4 žepi spredaj, 2 na zadrgo
- 2 žepa zadaj
- žepi za orodje, meter, svinčnike in nož
- žep za mobilni telefon
PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- likanje max. 1100C brez pare
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja
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DELOVNE HLAČE

DELOVNE HLAČE 1459 - 1845 - 9499/9899

LAHKE, UDOBNE IN RAZTEGLJIVE DELOVNE HLAČE
V VAŠI NAJLJUBŠI BARVI
Prilagodljive hlače s STRETCH ploščami na skrbno
izbranih mestih, kot so rob hlačnice, kolena in v
mednožju. Hlače imajo pred-ukrivljena kolena, ki
omogočajo večjo prožnost in maksimalno udobje.
Moderne lahke in trpežne delovne hlače s funkcijo
hitrega sušenja zaradi česar so idealne za delo v zaprtih
prostorih ali na prostem.
Hlače imajo STRETCH plošče na izbranih mestih kar
omogoča popolnoma svobodno gibanje in odlično
prileganje.
TKANINA:
- 65% poliester, 35% bombaž, gramatura: 166 g/m2
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: siva/črna, temno siva/črna
- barve po naročilu: bež/črna, temno zelena/črna,
vojaško zelena/črna, rdeča/črna, rjava/črna, temno
mornarsko modra/črna, mornarsko modra/črna,
srednje siva/črna, črna
ZAŠČITA:
- poliestrska vlakna
PODROBNOSTI:
- STRETCH plošče v mednožju, na kolenih in kolkih za
izredno udobje
- plastična zadrga
- žepi za orodje, meter in svinčnike
- pred-ukrivljena kolena za večje udobje
- D obroč na pasu
- možnost podaljšanja hlačnic z odstranitvijo šiva

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

162859

1459-1845-9499 Hlače str. sivo/črne C46

siva/črna

C46

162994

1459-1845-9499 Hlače str. sivo/črne C48

siva/črna

C48

162709

1459-1845-9499 Hlače str. sivo/črne C50

siva/črna

C50

162752

1459-1845-9499 Hlače str. sivo/črne C52

siva/črna

C52

162763

1459-1845-9499 Hlače str. sivo/črne C54

siva/črna

C54

162861

1459-1845-9499 Hlače str. sivo/črne C56

siva/črna

C56

162767

1459-1845-9499 Hlače str. sivo/črne C58

siva/črna

C58

162476

1459-1845-9899 Hlače str. t.sivo/črne C46 t.siva/črna

C46

162529

1459-1845-9899 Hlače str. t.sivo/črne C48 t.siva/črna

C48

162527

1459-1845-9899 Hlače str. t.sivo/črne C50 t.siva/črna

C50

162528

1459-1845-9899 Hlače str. t.sivo/črne C52 t.siva/črna

C52

162538

1459-1845-9899 Hlače str. t.sivo/črne C54 t.siva/črna

C54

162539

1459-1845-9899 Hlače str. t.sivo/črne C56 t.siva/črna

C56

162578

1459-1845-9899 Hlače str. t.sivo/črne C58 t.siva/črna

C58
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ŽEPI:
- 4 žepi spredaj, 2 na zadrgo
- 2 žepa zadaj
- žepi za orodje, meter, svinčnike in nož
- žep za mobilni telefon
PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- likanje max. 1100C brez pare
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

DELOVNE HLAČE

DELOVNE HLAČE 1404 - 1800 - 9499

VZDRŽLJIVE DELOVNE HLAČE V VAŠI NAJLJUBŠI
BARVI
Hlače 1404 iz serije Industry so udobne in trpežne
delovne hlače. Zaradi trajnih materialov, dobrega prileganja
in sodobnega dizajna je ta model hlač prva izbira za
vse, ki delajo v industriji.
Serijo Industry sestavlja zbirka osnovnih modelov
delovnih oblačil, ki imajo vse najpomembnejše funkcije,
za nemoteno delo. V tej seriji boste našli trpežne hlače,
jakne, brezrokavnike in kombinezone v elegantnih barvnih
kombinacijah, ki se med seboj ujemajo, da ustrezajo
vašim lastnim potrebam.
Premišljene podrobnosti z osredotočenostjo na
funkcionalnost in visoko kakovost zagotavljajo, da bodo
oblačila Blaklader zdržala najtežje delovne razmere.
TKANINA:
- 65% poliester, 35% bombaž, gramatura: 240 g/m2
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: siva/črna
- barve po naročilu: mornarsko modra/modra,
mornarsko modra/siva, siva/rdeča, črna/rdeča,
črna/modra, črna/siva
ZAŠČITA:
- poliestrska vlakna
PODROBNOSTI:
- plastična zadrga
- žepi za orodje, meter in svinčnike
- D obroč na pasu
- industrijsko pranje EN ISO 15797
ŽEPI:
- 2 žepa spredaj
- 2 žepa zadaj
- velik žep na nogi z zavihkom
- žepi za orodje, meter, svinčnike in nož
- žep za mobilni telefon
- odstranljiv žep za ID kartico

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

162329

1404-1800-9499 Hlače sivo/črne C46

siva/črna

C46

162161

1404-1800-9499 Hlače sivo/črne C48

siva/črna

C48

162162

1404-1800-9499 Hlače sivo/črne C50

siva/črna

C50

162163

1404-1800-9499 Hlače sivo/črne C52

siva/črna

C52

162164

1404-1800-9499 Hlače sivo/črne C54

siva/črna

C54

162165

1404-1800-9499 Hlače sivo/črne C56

siva/črna

C56

162317

1404-1800-9499 Hlače sivo/črne C58

siva/črna

C58

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- sušite pri max. 600C nizka temperatura
- likanje max. 1500C
- suho (kemično) čiščenje
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DELOVNE HLAČE

DELOVNE HLAČE 2664 - 1800 - 9499

VZDRŽLJIVE DELOVNE HLAČE Z NARAMNICAMI V
VAŠI NAJLJUBŠI BARVI
Hlače 2664 iz serije Industry so udobne in trpežne
delovne hlače z naramnicami. Zaradi trajnih materialov,
funkcionalnosti in sodobnega dizajna je ta model hlač
prva izbira za vse, ki delajo v industriji.
Serijo Industry sestavlja zbirka osnovnih modelov
delovnih oblačil, ki imajo vse najpomembnejše funkcije,
za nemoteno delo. V tej seriji boste našli trpežne hlače,
jakne, brezrokavnike in kombinezone v elegantnih
barvnih kombinacijah, ki se med seboj ujemajo, da
ustrezajo vašim lastnim potrebam.
Premišljene podrobnosti z osredotočenostjo na funkcionalnost in visoko kakovost zagotavljajo, da bodo
oblačila Blaklader zdržala najtežje delovne razmere.
TKANINA:
- 65% poliester, 35% bombaž, gramatura: 240 g/m2
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: siva/črna
- barve po naročilu: mornarsko modra/modra,
mornarsko modra/siva, črna/rdeča, črna/siva
ZAŠČITA:
- poliestrska vlakna
PODROBNOSTI:
- plastična zadrga
- nastavljiv pas
- nastavljive elastične naramnice
- gumijasti gumbi
- industrijsko pranje EN ISO 15797
- odstranljiv žep za ID kartico
ŽEPI:
- 2 žepa spredaj
- 2 žepa zadaj
- velik žep na prsih z zavihkom in žepom za svinčnik
- žepi za orodje, meter, svinčnike in nož
- notranji žep na zadrgo
- žep za mobilni telefon
- odstranljiv žep za ID kartico

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

162246

2664-1800-9499 Hlače z nar. sivo/črne C48 siva/črna

C48

162247

2664-1800-9499 Hlače z nar. sivo/črne C50 siva/črna

C50

162248

2664-1800-9499 Hlače z nar. sivo/črne C52

siva/črna

C52

162249

2664-1800-9499 Hlače z nar. sivo/črne C54 siva/črna

C54

162250

2664-1800-9499 Hlače z nar. sivo/črne C56 siva/črna

C56

162388

2664-1800-9499 Hlače z nar. sivo/črne C58 siva/črna

C58
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PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- sušite pri max. 600C nizka temperatura
- likanje max. 1500C
- suho (kemično) čiščenje

DELOVNE HLAČE

DELOVNE HLAČE 1091 - 1210 - 1000

PLESKARSKE DELOVNE HLAČE
Pleskarske hlače z vsemi potrebnimi funkcionalnostmi
za vsakodnevno udobje pri delu. Bombažna tkanina ima
odlično vpojnost in preprečuje, da barva pride na kožo.
Ojačani žepi za kolena in žepi zadaj. Žep za čopič
ojačan s CORDURO®.
TKANINA:
- 100% bombaž, gramatura: 320 g/m2
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: bela
ZAŠČITA:
- s CORDURO® ojačani žepi in kolena

CORDURA® material se uporablja kot dodatna zaščita
na najbolj izpostavljenih območjih oblačil Blakläder
(žepi, kolenčniki).
CORDURA® material je 10x močnejši od bombaža in 3x
močnejši od navadnih poliestrskih vlaken.
PODROBNOSTI:
- plastična zadrga
- žepi za orodje, meter in svinčnike
- zanke, ena z D obročem
- zanka za kladivo
- kovinski gumbi
- trojni šivi na notranji strani hlačnic
ŽEPI:
- 2 žepa spredaj
- 2 žepa zadaj
- žepi za orodje, meter, svinčnike
- žep za mobilni telefon
- žep za ID kartico
- posebno oblikovan žep za pleskarsko lopatico
- kolenčniki v 2 nivojih ojačani s CORDURO®
PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- sušite pri max. 600C nizka temperatura
- likanje max. 1500C
- suho (kemično) čiščenje
Šifra

Naziv

Barva

Velikost

162064

1091-1210-1000 Hlače bele C46

bela

C46

160401

1091-1210-1000 Hlače bele C48

bela

C48

160402

1091-1210-1000 Hlače bele C50

bela

C50

160403

1091-1210-1000 Hlače bele C52

bela

C52

160404 1091-1210-1000 Hlače bele C54

bela

C54

160408

1091-1210-1000 Hlače bele C56

bela

C56

161135

1091-1210-1000 Hlače bele C58

bela

C58
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KRATKE DELOVNE HLAČE

KRATKE HLAČE 1499 - 1330 - 7899

FUNKCIONALNE IN VZDRŽLJIVE KRATKE HLAČE Z
ZAŠČITO PROTI TRGANJU
Funkcionalne in vzdržljive kratke hlače z RIP STOP
zaščito proti trganju. Hlače imajo praktične žepe, držala
za orodje in številne premišljene podrobnosti z
osredotočenostjo na funkcionalnost in visoko kakovost.
TKANINA:
- 60% bombaž, 40% poliester, RIPSTOP,
gramatura: 250 g/m2
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: rjava/črna
- barve po naročilu: olivno zelena/črna, mornarsko
modra/črna, srednje siva/črna, črna/rumena,
črna/rdeča, črna/temno siva
ZAŠČITA:
RIPSTOP - zaščita proti trganju
Zgodovina RIPSTOP-a sega v čas, ko so ljudje začeli
posegati v ostre in neprijazne naravne razmere in so
potrebovali lažje in močnejše alternative platnenim
oblačilom. RIPSTOP tkanina uporablja posebno tehniko
ojačitve s križnim vzorcem, kar naredi oblačila še posebej
odporna na trganje in razprezanje.
- odpornost na trganje, zahvaljujoč križnemu vzorcu
- lahka in trpežna tkanina
PODROBNOSTI:
- RIP STOP tkanina z zaščito proti trganju
- zapenjanje hlač na zadrge
- zanka za kladivo
- skrit sprednji gumb za zapenjanje hlač
ŽEPI:
- 2 velika žepa zadaj
- 2 velika žepa spredaj
- žep na poklop
- notranji žep za telefon
- žepi za orodje, meter, svinčnike in nož
PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- likanje max. 1100C brez pare
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

162983

1499-1330-7899 Hlače kr. rjava/črna C46

rjava/črna

C46

162982

1499-1330-7899 Hlače kr. rjava/črna C48

rjava/črna

C48

162822

1499-1330-7899 Hlače kr. rjava/črna C50

rjava/črna

C50

162938

1499-1330-7899 Hlače kr. rjava/črna C52

rjava/črna

C52

162939

1499-1330-7899 Hlače kr. rjava/črna C54

rjava/črna

C54

162984

1499-1330-7899 Hlače kr. rjava/črna C56

rjava/črna

C56

162985

1499-1330-7899 Hlače kr. rjava/črna C58

rjava/črna

C58
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KRATKE DELOVNE HLAČE

STRETCH KRATKE HLAČE 1449 - 1845 - 2799/9900

LAHKE, UDOBNE IN RAZTEGLJIVE
Kratke hlače s STRETCH ploščami za optimalno in
svobodno gibanje v vseh pogojih.
Moderne, lahke in trpežne kratke delovne hlače s funkcijo
hitrega sušenja, zaradi česar so idealne za delo v
toplejših dneh.
TKANINA:
- 65% bombaž, 35% poliester, gramatura: 166 g/m2
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: bež, črna
- barve po naročilu: rdeča/črna, temno mornarsko
modra/črna, mornarsko modra/črna
PODROBNOSTI:
- STRETCH plošče v mednožju in zadaj za izredno udobje
- plastična zadrga
- žepi za orodje, meter in svinčnike
- D obroč na pasu
ŽEPI:
- 2 velika žepa zadaj
- 2 velika žepa spredaj
- žep na poklop
- notranji žep za telefon
- žepi za orodje, meter, svinčnike in nož
PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- likanje max. 1100C brez pare
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

162969

1449-1845-2799 Kr.hlače stretch bež C46

bež

C46

162970

1449-1845-2799 Kr.hlače stretch bež C48

bež

C48

162971

1449-1845-2799 Kr.hlače stretch bež C50

bež

C50

162972

1449-1845-2799 Kr.hlače stretch bež C52

bež

C52

162973

1449-1845-2799 Kr.hlače stretch bež C54

bež

C54

162974

1449-1845-2799 Kr.hlače stretch bež C56

bež

C56

162975

1449-1845-2799 Kr.hlače stretch bež C58

bež

C58

163286

1449-1845-9900 Kr.hlače stretch črne C46

črna

C46

162799

1449-1845-9900 Kr.hlače stretch črne C48

črna

C48

162781

1449-1845-9900 Kr.hlače stretch črne C50

črna

C50

162777

1449-1845-9900 Kr.hlače stretch črne C52

črna

C52

162754

1449-1845-9900 Kr.hlače stretch črne C54

črna

C54

163011

1449-1845-9900 Kr.hlače stretch črne C56

črna

C56

163003

1449-1845-9900 Kr.hlače stretch črne C58

črna

C58
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KRATKE DELOVNE HLAČE

3/4 DELOVNE HLAČE 1501 - 1370 - 9499

žepi ojačani
s CORDURO®

TRPEŽNE 3/4 DELOVNE HLAČE
Prilagodite se toplemu vremenu. Izredno vzdržljive in
priljubljene 3/4 delovne hlače za obrtnike, ki jih boste z
veseljem nosili leta in leta.

2 velika žepa,
ki se lahko
pospravita
navznoter

Hlače imajo praktične žepe, držala za orodje in so na
izpostavljenih mestih ojačane s CORDURA® materialom.
Možnost pozicioniranja kolenčnikov v 2 nivojih.
TKANINA:
- 100% bombaž, gramatura: 370 g/m2
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: siva/črna
ZAŠČITA:
- s CORDURO® ojačani žepi, kolena in manšete

žep za meter,
svinčnike,
zaponka za
kladivo

CORDURA® material se uporablja kot dodatna zaščita
na najbolj izpostavljenih območjih oblačil Blakläder
(žepi, kolenčniki).
CORDURA® material je 10x močnejši od bombaža in 3x
močnejši od navadnih poliestrskih vlaken.
PODROBNOSTI:
- zapenjanje hlač na gumbe
- zanke, ena z D obročem
- dodatno ojačani šivi v mednožju
- dvojno šivani notranji šivi na hlačah
- zložljiv žep za ID kartico

CORDURA®

ŽEPI:
- 2 prosta zunanja žepa za žeblje ojačana s CORDURO®,
ki se lahko pospravita v prednja notranja žepa
- žep na nogi z vodoodbojnim žepom za telefon
- velik žep na nogi z zadrgo
- dva kolenska žepa za kolenčnike ojačana s CORDURO®
- CORDURA® ojačan žep za meter, žep za svinčnik
- žep za ID kartico
- zanke za izvijače, kladivo in ključe, držalo za nož
- 2 velika žepa zadaj
CERTIFIKAT:
- EN 14404, tip 2, razred 1, ob sočasni uporabi kolenčnikov
s certifikatom EN 14404

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

162327

1501-1370-9499 Hlače 3/4 sivo/črne

siva/črna

C46

161645

1501-1370-9499 Hlače 3/4 sivo/črne

siva/črna

C48

161646

1501-1370-9499 Hlače 3/4 sivo/črne

siva/črna

C50

161647

1501-1370-9499 Hlače 3/4 sivo/črne

siva/črna

C52

161648

1501-1370-9499 Hlače 3/4 sivo/črne

siva/črna

C54

161649

1501-1370-9499 Hlače 3/4 sivo/črne

siva/črna

C56

161878

1501-1370-9499 Hlače 3/4 sivo/črne

siva/črna

C58
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PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- sušite pri max. 600C nizka temperatura
- likanje max. 1500C
- suho (kemično) čiščenje

KRATKE DELOVNE HLAČE

KRATKE DELOVNE HLAČE 1502 - 1370 - 9499

TRPEŽNE KRATKE DELOVNE HLAČE
Prilagodite se toplemu vremenu. Izredno vzdržljive in
priljubljene kratke delovne hlače za obrtnike, ki jih boste
z veseljem nosili leta in leta.
Hlače imajo praktične žepe, držala za orodje in so na
izpostavljenih mestih ojačane s CORDURA® materialom.
TKANINA:
- 100% bombaž, gramatura: 370 g/m2

žepi ojačani
s CORDURO®

2 velika žepa,
ki se lahko
pospravita
navznoter

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: siva/črna
ZAŠČITA:
- s CORDURO® ojačani žepi, kolena in manšete

CORDURA® material se uporablja kot dodatna zaščita
na najbolj izpostavljenih območjih oblačil Blakläder
(žepi, kolenčniki).
CORDURA® material je 10x močnejši od bombaža in 3x
močnejši od navadnih poliestrskih vlaken.

žep za meter,
svinčnike,
zaponka za
kladivo

PODROBNOSTI:
- zapenjanje hlač na gumbe
- zanke, ena z D obročem
- dodatno ojačani šivi v mednožju
- dvojno šivani notranji šivi na hlačah
- zložljiv žep za ID kartico
ŽEPI:
- 2 prosta zunanja žepa za žeblje ojačana s CORDURO®,
ki se lahko pospravita v prednja notranja žepa
- žep na nogi z vodoodbojnim žepom za telefon
- velik žep na nogi z zadrgo
- CORDURA® ojačan žep za meter, žep za svinčnik
- žep za ID kartico
- zanke za izvijače, kladivo in ključe, držalo za nož
- 2 velika žepa zadaj
CERTIFIKAT:
- EN 14404, tip 2, razred 1, ob sočasni uporabi kolenčnikov
s certifikatom EN 14404

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

161493

1502-1370-9499 Hlače kratke sivo/črne C46 siva/črna

C46

161494

1502-1370-9499 Hlače kratke sivo/črne C48 siva/črna

C48

161495

1502-1370-9499 Hlače kratke sivo/črne C50 siva/črna

C50

161379

1502-1370-9499 Hlače kratke sivo/črne C52

siva/črna

C52

161496

1502-1370-9499 Hlače kratke sivo/črne C54 siva/črna

C54

161497

1502-1370-9499 Hlače kratke sivo/črne C56 siva/črna

C56

161522

1502-1370-9499 Hlače kratke sivo/črne C58

C58

siva/črna

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- sušite pri max. 600C nizka temperatura
- likanje max. 1500C
- suho (kemično) čiščenje
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KRATKE DELOVNE HLAČE

KRATKE DELOVNE HLAČE 1447 - 1800 - 9400

KRATKE DELOVNE HLAČE
Hlače 1447 iz serije Industry so udobne in trpežne
kratke delovne hlače. Zaradi trajnih materialov, dobrega
prileganja in sodobnega dizajna je ta model hlač kot
nalašč za delo v toplih poletnih dnevih.
Serijo Industry sestavlja zbirka osnovnih modelov
delovnih oblačil, ki imajo vse najpomembnejše funkcije,
za nemoteno delo. V tej seriji boste našli trpežne hlače,
jakne, brezrokavnike in kombinezone v elegantnih
barvnih kombinacijah, ki se med seboj ujemajo, da
ustrezajo vašim lastnim potrebam.
Premišljene podrobnosti z osredotočenostjo na funkcionalnost in visoko kakovost zagotavljajo, da bodo
oblačila Blaklader zdržala najtežje delovne razmere.
TKANINA:
- 65% poliester, 35% bombaž, gramatura: 240 g/m2
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: siva
- barve po naročilu: mornarsko modra, črna
ZAŠČITA:
- poliestrska vlakna
PODROBNOSTI:
- plastična zadrga
- žepi za orodje, meter in svinčnike
- zanke, ena z D obročem
- kovinski gumbi
ŽEPI:
- 2 žepa spredaj
- 2 žepa zadaj
- 2 velika žepa na nogi z zavihkom
- žepi za orodje, meter, svinčnike in nož
- žep za mobilni telefon
PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- sušite pri max. 600C nizka temperatura
- likanje max. 1500C
- suho (kemično) čiščenje

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

161888

1447-1800-9400 Hlače kratke sive C46

siva

C46

161889

1447-1800-9400 Hlače kratke sive C48

siva

C48

161890

1447-1800-9400 Hlače kratke sive C50

siva

C50

161708

1447-1800-9400 Hlače kratke sive C52

siva

C52

161896

1447-1800-9400 Hlače kratke sive C54

siva

C54

161893

1447-1800-9400 Hlače kratke sive C56

siva

C56

161879

1447-1800-9400 Hlače kratke sive C58

siva

C58
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Delovne jakne
in brezrokavniki

ZA VSE DELOVNE RAZMERE

V naši ponudbi imamo na voljo delovne jakne za zimski
in spomladansko-jesenski letni čas, delovne
brezrokavnike in jakne za prosti čas.
Oglejte si pester izbor jaken in brezrokavnikov iz zaloge
in si izberite svoje.
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DELOVNE JAKNE

DELOVNA JAKNA 4054 - 1800 - 9499

LAHKA DELOVNA JAKNA
Jakna 4054 je lahka delovna jakna, ki je na voljo v več
barvnih kombinacijah. Jakna ni podložena in je tako
primerna za delo v zmerno toplih temperaturah.
Delovna jakna 4054 ima veliko žepov in številne
pametne rešitve, tako da imate lahko orodje vedno pri
roki in vam je delo lažje. Kombinacija poliestra in bombaža
poskrbi za vzdržljiv in hkrati udoben ter lahek material.
TKANINA:
- 65% poliester, 35% bombaž, gramatura: 240g/m2
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: siva/črna
- barve po naročilu: mornarsko modra/modra,
mornarsko modra/siva, siva/rdeča, črna/rdeča,
črna/modra, črna/siva
ZAŠČITA:
- poliestrska vlakna
PODROBNOSTI:
- plastična zadrga
- nastavljive manšete
- odstranljiv žep za ID kartico
- protivetrni zaščitni zavihek z ježkom
- povišan ovratnik
- ramenski del v kontrastnih barvah
- industrijsko pranje EN ISO 15797
ŽEPI:
- 2 velika žepa na prsih
- 2 velika žepa spredaj
- žepi za orodje, meter, svinčnike in nož
- notranji žep z žepom za mobilni telefon
- zložljiv žep za ID kartico
PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- sušite pri max. 600C nizka temperatura
- likanje max. 1500C
- suho (kemično) čiščenje

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

162211

4054-1800-9499 Jakna sivo/črna S

siva/črna

S

162212

4054-1800-9499 Jakna sivo/črna M

siva/črna

M

162213

4054-1800-9499 Jakna sivo/črna L

siva/črna

L

162214

4054-1800-9499 Jakna sivo/črna XL

siva/črna

XL

162215

4054-1800-9499 Jakna sivo/črna XXL

siva/črna

XXL
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DELOVNE ZIMSKE JAKNE

DELOVNA JAKNA 4886 - 1977 - 9499

IZREDNO TOPLA ZIMSKA JAKNA S KAPUCO
Zimska jakna z lepljenimi šivi, ki je odporna proti vetru
in dežju, a obenem nudi popolno zračnost.
Podaljšan hrbet, odstranljiva kapuca, nastavljive
manšete, obilica uporabnih žepov in odsevniki za
vidljivost v temi so argumenti, zaradi katerih bo to
kmalu postala vaša najljubša zimska jakna.
S svojo funkcionalno zasnovo je certificirana v skladu z
EN 343 - zaščitna oblačila proti slabemu vremenu in EN
342 - zaščitna oblačila v hladnem vremenu.
TKANINA:
100 % poliester, oxford, laminiran, odporen proti vetru,
nepremočljiv 10000 mm, zračen, gramatura: 200 g/m2
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: siva/črna
- barve po naročilu: rdeča/črna, mornarsko modra/črna,
temno modra/črna, črna/siva
ZAŠČITA:
- odporna proti dežju 10000 mm
- odporna proti vetru
- lepljeni šivi

PODLOGA S TOPLOTNO
IZOLACIJO
VODA

PODROBNOSTI:
- plastična zadrga
- nastavljiv pas z velcro trakom
- nastavljive manšete
- kovinski gumbi
- odstranljiv žep za ID kartico
- protivetrni zaščitni zavihek z ježkom
- povišan ovratnik
- ovratnik podložen s flisom
- odstranljiva kapuca
- podaljšan hrbet
- odsevniki za boljšo vidljivost

VETER

VLAGA

ZAŠČITNA
TKANINA
MEMBRANA

ODPORNOST PROSTI VETRU IN DEŽJU TER HKRATI
POPOLNA ZRAČNOST
Šifra

Naziv

Barva

Velikost

162348

4886-1977-9499 Jakna zimska siv/črn

siva/črna

S

162349

4886-1977-9499 Jakna zimska siv/črn

siva/črna

M

162350

4886-1977-9499 Jakna zimska siv/črn

siva/črna

L

162351

4886-1977-9499 Jakna zimska siv/črn

siva/črna

XL

162353

4886-1977-9499 Jakna zimska siv/črn

siva/črna

XXL

ŽEPI:
- 2 velika žepa na prsih na poklop
- 2 velika žepa spredaj
- 2 žepa iz strani
- notranji žep z žepom za mobilni telefon
- zložljiv žep za ID kartico
CERTIFIKAT:
- EN 343 - zaščitna oblačila proti slabemu vremenu
- EN 342 - zaščitna oblačila v hladnem vremenu
PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja
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ZIMSKE JAKNE

ZIMSKA JAKNA 4890 - 1977 - 9900

LAHKA IN PODLOŽENA ZIMSKA JAKNA S KAPUCO
V VAŠI NAJLJUBŠI BARVI
Z mrežico podložena jakna, ki je kot nalašč za nošenje
tudi spomladi ali jeseni. S svojo funkcionalno zasnovo je
certificirana v skladu z EN 343 - zaščitna oblačila proti
slabemu vremenu.
Zimska jakna 4890 je odlična jakna za delo ali prosti
čas. Ponaša se z zračnim materialom, ki je hkrati
odporen proti dežju in vetru. Jakna ima številne žepe,
kamor lahko pospravite orodje ali vaš mobilni telefon.
Za zaščito pred mrazom in vetrom ima jakna kapuco in
povišan ovratnik ter podaljšan hrbet.
TKANINA:
100 % poliester, oxford, laminiran, odporen proti vetru,
nepremočljiv 10000 mm, zračen, gramatura: 200 g/m2
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: črna
- barve po naročilu: olivno zelena/črna, rjava/črna,
temno mornarsko modra/črna, srednje siva/črna,
temno siva/črna, črna/ruman, črna/rdeča, črna/modra,
črna/siva
ZAŠČITA:
- odporna proti dežju 10000 mm
- odporna proti vetru
- lepljeni šivi
PODROBNOSTI:
- zračna jakna odporna proti dežju in vetru
- močna plastična zadrga
- nastavljiv pas
- nastavljive manšete
- povišan ovratnik
- nastavljiva in snemljiva kapuca
- podaljšan hrbet
- odsevniki za boljšo vidljivost
- lepljeni šivi
ŽEPI:
- 2 velika žepa na prsih na zadrgo
- 2 velika žepa spredaj na zadrgo
- notranji žep z žepom za mobilni telefon
CERTIFIKAT:
- EN 343 - zaščitna oblačila proti slabemu vremenu

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

162446

4890-1977-9900 Jakna zimska črna S

črna

S

162447

4890-1977-9900 Jakna zimska črna M

črna

M

162448

4890-1977-9900 Jakna zimska črna L

črna

L

162449

4890-1977-9900 Jakna zimska črna XL

črna

XL

162450

4890-1977-9900 Jakna zimska črna XXL

črna

XXL

162465

4890-1977-9900 Jakna zimska črna XXXL

črna

XXXL
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PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

DELOVNI BREZROKAVNIKI

DELOVNI BREZROKAVNIK 3164 - 1800 - 9499

DELOVNI BREZROKAVNIK
Brezrokavnik 3164 je lahek delovni brezrokavnik, ki je
na voljo v več barvnih kombinacijah. Brezrokavnik ni
podložen in je tako primeren za delo v zmerno toplih
temperaturah.
Brezrokavnik 3164 ima veliko žepov in številne pametne
rešitve, tako da imate lahko orodje vedno pri roki in vam
je delo lažje. Kombinacija poliestra in bombaža poskrbi
za vzdržljiv in hkrati udoben ter lahek material.
Serijo Industry sestavlja zbirka osnovnih modelov
delovnih oblačil, ki imajo vse najpomembnejše funkcije,
za nemoteno delo. V tej seriji boste našli trpežne hlače,
jakne, brezrokavnike in kombinezone v elegantnih
barvnih kombinacijah, ki se med seboj ujemajo, da
ustrezajo vašim lastnim potrebam.
Premišljene podrobnosti z osredotočenostjo na
funkcionalnost in visoko kakovost zagotavljajo, da bodo
oblačila Blaklader zdržala najtežje delovne razmere.
TKANINA:
- 65% poliester, 35% bombaž, gramatura 240g/m2
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: siva/črna
- barve po naročilu: mornarsko modra/modra,
mornarsko modra/siva, siva/rdeča, črna/rdeča,
črna/siva
ZAŠČITA:
- poliestrska vlakna
PODROBNOSTI:
- plastična zadrga
- odstranljiv žep za ID kartico
- protivetrni zaščitni zavihek z ježkom
- povišan ovratnik
- ramenski del v kontrastnih barvah
- industrijsko pranje EN ISO 15797
ŽEPI:
- 2 velika žepa na prsih
- 2 velika žepa spredaj
- žepi za orodje, meter, svinčnike in nož
- notranji žep z žepom za mobilni telefon
- odstranljiv žep za ID kartico

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

162226

3164-1800-9499 Brezrokavnik sivo/črn S

siva/črna

S

162227

3164-1800-9499 Brezrokavnik sivo/črn M

siva/črna

M

siva/črna

162228

3164-1800-9499 Brezrokavnik sivo/črn L

162229

3164-1800-9499 Brezrokavnik sivo/črn XL siva/črna

XL

162230

3164-1800-9499 Brezrokavnik sivo/črn XXL siva/črna

XXL

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- sušite pri max. 600C nizka temperatura
- likanje max. 1500C
- suho (kemično) čiščenje

L
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DELOVNI BREZROKAVNIKI

DELOVNI BREZROKAVNIK 3801 - 1900 - 9400

TOPEL DELOVNI BREZROKAVNIK
Brezrokavnik 3801 je topel delovni brezrokavnik, ki je
na voljo v več barvnih kombinacijah. Brezrokavnik je
podložen s flisom, ima podaljšan hrbet ter je narejen
iz vodoobojnega material in je tako primeren za delo v
hladnejših dneh.
Brezrokavnik 3801 ima veliko žepov in številne pametne
rešitve, tako da imate lahko orodje vedno pri roki in vam
je delo lažje. Kombinacija poliestra in bombaža poskrbi
za vzdržljiv in hkrati udoben ter lahek material.
Premišljene podrobnosti z osredotočenostjo na
funkcionalnost in visoko kakovost zagotavljajo, da bodo
oblačila Blaklader zdržala najtežje delovne razmere.
TKANINA:
- 70% poliester, 30% bombaž, vodoodbojen material,
podloženo s flisom, gramatura: 230g/m2
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: siva
- barve po naročilu: modra, mornarsko modra, črna

podaljšan hrbet

ZAŠČITA:
- vodoodbojen material
PODROBNOSTI:
- plastična zadrga
- zložljiv žep za ID kartico
- povišan ovratnik
- podložen s flisom
- podaljšan hrbet
- vodoodbojen material
ŽEPI:
- 2 velika žepa na prsih
- 2 velika žepa spredaj
- 2 stranska žepa
- žepi za orodje, meter, svinčnike in nož
- notranji žep na zadrgo
- zložljiv žep za ID kartico
PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- sušite pri max. 600C nizka temperatura
- likanje max. 1100C brez pare
- suho (kemično) čiščenje

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

162049

3801-1900-9400 Brezrokavnik siv S

siva

S

162000

3801-1900-9400 Brezrokavnik siv M

siva

M

162001

3801-1900-9400 Brezrokavnik siv L

siva

L

162002

3801-1900-9400 Brezrokavnik siv XL

siva

XL

162067

3801-1900-9400 Brezrokavnik siv XXL

siva

XXL
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BREZROKAVNIKI ZA PROSTI ČAS

BREZROKAVNIK 3850 - 2516 - 9699/9933

BREZROKAVNIK IZ RAZTEGLJIVE SOFT SHELL
TKANINE Z RIP - STOP ZAŠČITO PROTI TRGANJU
3850 je brezrokavnik iz raztegljive (STRETCH) SOFTSHELL tkanine z dodano RIP - STOP zaščito proti
trganju. Brezrokavnik ima na hrbtu stretch ploščo, kar
omogoča neovirano gibanje in izboljšano ventilacijo,
kar vas ohranja suhe tudi ob povečani aktivnosti. Za
povečano udobje ima brezrokavnik notranjo podlogo iz
flisa, povišan ovratnik in podaljšan hrbet.
TKANINA:
- 100% poliester, 2-slojni soft shell, vodoodbojen,
gramatura: 255 g/m2
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: srednje siva, črna/rumena
- barve po naročilu: temno olivno zelena/črna, rjava/črna
temno mornarsko modra/črna, črna/rdeča,
črna/temno siva,
ZAŠČITA:
RIPSTOP - zaščita proti trganju
Zgodovina RIPSTOP-a sega v čas, ko so ljudje začeli
posegati v ostre in neprijazne naravne razmere in so
potrebovali lažje in močnejše alternative platnenim
oblačilom. RIPSTOP tkanina uporablja posebno tehniko
ojačitve s križnim vzorcem, kar naredi oblačila še posebej
odporna na trganje in razprezanje.
- odpornost na trganje, zahvaljujoč križnemu vzorcu
- lahka in trpežna tkanina
PODROBNOSTI:
- RIP - STOP zaščita proti trganju
- plastična zadrga
- povišan ovratnik
- podaljšan hrbet
- proti vetru in dežju odporen material
- raztegljiv (STRETCH) material za popolno mobilnost
- zračen material, ki vas ohranja suhe
- notranja podloga s flisom
ŽEPI:
- 2 žepa spredaj na zadrgo
- 1 notranji žep
- 2 žepa za svinčnik

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

163375

3850-2516-9699 Softshell brezro. siv S

sr.siva

S

163376

3850-2516-9699 Softshell brezro. siv M

sr.siva

M

163377

3850-2516-9699 Softshell brezro. siv L

sr.siva

L

163378

3850-2516-9699 Softshell brezro. siv XL

sr.siva

XL

163379

3850-2516-9699 Softshell brezro. siv XXL

sr.siva

XXL

163046

3850-2516-9933 Softshell brezro. ru/č S

črna/rumena

S

16347

3850-2516-9933 Softshell brezro. ru/č M

črna/rumena

M

162830

3850-2516-9933 Softshell brezro. ru/č L

črna/rumena

L

163048

3850-2516-9933 Softshell brezro. ru/č XL

črna/rumena

XL

163049

3850-2516-9933 Softshell brezro. ru/č XXL črna/rumena

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

XXL
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JAKNE ZA PROSTI ČAS

SOFT SHELL JAKNA 4949 - 2517 - 9985/9992

SOFT SHELL JAKNA
Soft shell jakna s kapuco, ki je odporna proti vetru in
dežju. Odlična zračnost in popolno prileganje zaradi
STRETCH materiala, vam omogočata maksimalno
udobje pri gibanju.
Soft shell jakna 4949 je odlična izbira za delo ali prosti
čas v spomladanskih ali jesenskih dneh.
TKANINA:
- 100% poliester, 3-slojni soft shell, odporen proti vetru,
odporen proti vodi 10.000 mm, zračen,
gramatura: 300 g/m2
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: črna/srebrna, črna/modra
- barve po naročilu: temno siva/zelena, temno siva/rdeča,
črna/rumena, črna/zelena, črna/rdeča
ZAŠČITA:
- proti vetru in dežju odporen material
PODROBNOSTI:
- plastična zadrga
- povišan ovratnik
- podaljšan hrbet
- proti vetru in dežju odporen material
- kapuca podložena s flisom
- raztegljiv (STRETCH) material za popolno mobilnost
- zračen material, ki vas ohranja suhe
- nastavljiv pas
- nastavljiva kapuca
- nastavljive manšete z velcro trakom
ŽEPI:
- žep na prsih na zadrgo
- 2 žepa spredaj na zadrgo
PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

163398

4949-2517-9985 Jakna črna/modra S

črna/modra

S

163399

4949-2517-9985 Jakna črna/modra M

črna/modra

M

163400

4949-2517-9985 Jakna črna/modra L

črna/modra

L

163401

4949-2517-9985 Jakna črna/modra XL črna/modra

XL

163402

4949-2517-9985 Jakna črna/modra XXL črna/modra

XXL

162130

4949-2517-9992 Jakna črna/srebrna S

črna/sr.

S

162154

4949-2517-9992 Jakna črna/srebrna M

črna/sr.

M

162195

4949-2517-9992 Jakna črna/srebrna L

črna/sr.

L

162273

4949-2517-9992 Jakna črna/srebrna XL

črna/sr.

XL

162306

4949-2517-9992 Jakna črna/srebrna XXL

črna/sr.

XXL
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JAKNE ZA PROSTI ČAS

SOFT SHELL JAKNA
4950 - 2516 - 7899/9699/9933

JAKNA IZ RAZTEGLJIVE SOFT SHELL TKANINE Z
RIP - STOP ZAŠČITO PROTI TRGANJU
4950 je lahka in izredno udobna jakna iz raztegljive
(STRETCH) SOFTSHELL tkanine z dodano RIP - STOP
zaščito proti trganju. Za povečano udobje ima jakna
predukrivljene komolce, notranjo podlogo iz flisa,
povišan ovratnik in podaljšan hrbet.
Jakna 4950 je idealna za prehodno obdobje, saj je lahka,
zračna, a hkrati ponuja dobro vetrno zaščito.
TKANINA:
- 100% poliester, 2-slojni soft shell, vodoodbojen,
gramatura: 255 g/m2
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: rjava/črna, srednje siva/črna,
črna/rumena
- barve po naročilu: bela/temno siva, temno zelena
črna, temno mornarsko modra/črna, črna/rdeča,
črna/temno siva
ZAŠČITA:
RIPSTOP - zaščita proti trganju
Zgodovina RIPSTOP-a sega v čas, ko so ljudje začeli
posegati v ostre in neprijazne naravne razmere in so
potrebovali lažje in močnejše alternative platnenim
oblačilom. RIPSTOP tkanina uporablja posebno tehniko
ojačitve s križnim vzorcem, kar naredi oblačila še posebej
odporna na trganje in razprezanje.
- odpornost na trganje, zahvaljujoč križnemu vzorcu
- lahka in trpežna tkanina

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

163387

4950-2516-7899 Jakna rjava softshell S

rjava

S

163389

4950-2516-7899 Jakna rjava softshell M

rjava

M

163142

4950-2516-7899 Jakna rjava softshell L

rjava

L

163390

4950-2516-7899 Jakna rjava softshell XL

rjava

XL

163391

4950-2516-7899 Jakna rjava softshell XXL

rjava

XXL

163370

4950-2516-9699 Jakna antr.siv softshell S

sr.siva/črna

S

163371

4950-2516-9699 Jakna antr.siv softshell M

sr.siva/črna

M

163372

4950-2516-9699 Jakna antr.siv softshell L

sr.siva/črna

L

163373

4950-2516-9699 Jakna antr.siv softshell XL

sr.siva/črna

163374

4950-2516-9699 Jakna antr.siv softshell XXL sr.siva/črna

162842

4950-2516-9933 Jakna softshell ru/črna S

rumena/črna

S

162909

4950-2516-9933 Jakna softshell ru/črna M

rumena/črna

M

rumena/črna

XL
XXL

163036

4950-2516-9933 Jakna softshell ru/črna L

163037

4950-2516-9933 Jakna softshell ru/črna XL rumena/črna

XL

163038

4950-2516-9933 Jakna softshell ru/črna XXL rumena/črna

XXL

PODROBNOSTI:
- RIP - STOP zaščita proti trganju
- plastična zadrga
- povišan ovratnik
- podaljšan hrbet
- proti vetru in dežju odporen material
- raztegljiv (STRETCH) material za popolno mobilnost
- zračen material, ki vas ohranja suhe
- notranja podloga s flisom
- nastavljive manšete z velcro trakom
ŽEPI:
- žep na prsih na zadrgo
- 2 žepa spredaj na zadrgo
- 1 notranji žep
PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

L
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JAKNE ZA PROSTI ČAS

PLETENA JAKNA 4930 - 2117 - 3399/9099

IZREDNO UDOBNA JAKNA ZA DELO IN PROSTI ČAS
Pletena jakna z inovativno oblikovano kapuco za izredno
udobje. Jakna ima kontrastno obarvane zadrge in je na
komolcih, ramenih in na zadnji strani ojačana s SOFT
SHELL tkanino za večjo odpornost.
Pletena jakna 4930 je odlična izbira za delo ali prosti
čas v spomladanskih ali jesenskih dneh.
Jakna je na voljo tudi v ženskem kroju v sivo/črni in
temno sivo/črni barvi.
TKANINA:
- 100% poliester, pleten, gramatura: 170g/m2
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: rumena/črna, siva/črna
- barve po naročilu: vojaško zelena/črna, oranžna/črna
rdeča/črna, modra/črna, temno mornarsko modra/
rumena, temno mornarsko modra/črna,
temno mornarsko modra/temno mornarsko modra,
temno siva/črna
ZAŠČITA:
- na komolcih, ramenih in na zadnji strani ojačana s
SOFT SHELL tkanino za večjo odpornost.
PODROBNOSTI:
- plastična zadrga
- povišan ovratnik
- podaljšan hrbet
- povišana in mehka kapuca za izredno udobje
- na izpostavljenih mestih ojačana s SOFT SHELL
tkanino za večjo odpornost
- manšete z elastiko
- odlično prileganje
- kontrastno obarvane zadrge
ŽEPI:
- žep na prsih na zadrgo
- 2 žepa spredaj na zadrgo

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

162819

4930-2117-3399 Jopič rum/črn S

rumena/črna

S

162678

4930-2117-3399 Jopič rum/črn M

rumena/črna

M

162831

4930-2117-3399 Jopič rum/črn L

rumena/črna

L

162701

4930-2117-3399 Jopič rum/črn XL

rumena/črna

XL

162832

4930-2117-3399 Jopič rum/črn XXL

rumena/črna

XXL

162053

4930-2117-9099 Jopič sivo/črn S

siva/črna

S

162040

4930-2117-9099 Jopič sivo/črn M

siva/črna

M

162041

4930-2117-9099 Jopič sivo/črn L

siva/črna

L

162042

4930-2117-9099 Jopič sivo/črn XL

siva/črna

XL

162059

4930-2117-9099 Jopič sivo/črn XXL

siva/črna

XXL

162111

4930-2117-9099 Jopič sivo/črn XXXL

siva/črna

XXXL
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PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

JAKNE ZA PROSTI ČAS

JAKNA IZ FLISA 4995 - 1010 - 9756

TOPLA JAKNA IZ FLISA
Oprijeta jakna iz flisa je idealna za nošenje spomladi
ali jeseni, oziroma kot 2 sloj oblačila v hladnih zimskih
dneh. Narejena je iz tkanine flisa, ki ne kosmati. Na obeh
straneh je dodan STRETCH material za popolno mobilnost.
TKANINA:
- 100% poliester, flis ki ne kosmati, gramatura: 170g/m2
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: siva
PODROBNOSTI:
- podaljšan hrbet
- raztegljiv (STRETCH) material za popolno mobilnost
ŽEPI:
- 2 žepa spredaj na zadrgo
- 2 notranja žepa
PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

162836

4995-1010-9756 Jakna iz flisa siva S

siva

S

162835

4995-1010-9756 Jakna iz flisa siva M

siva

M

162511

4995-1010-9756 Jakna iz flisa siva L

siva

L

162512

4995-1010-9756 Jakna iz flisa siva XL

siva

XL

162837

4995-1010-9756 Jakna iz flisa siva XXL

siva

XXL
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Puloverji, majice
in aktivno perilo
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ZA VSE DELOVNE RAZMERE

Izberite si pulover, majico z dolgimi ali kratkimi rokavi,
ali aktivno spodnje perilo. Blaklader ponuja oblačila za
vse dni v letu, ne glede na temperature v katerih delate.
Ob delu v mrzlih dneh je zelo pomembno, da vam je
toplo in da hkrati ostanete suhi. Upoštevajte pravilo
3-slojnega oblačenja in ostanite suhi.

PULOVERJI, MAJICE

PULOVER 3340 - 1158 - 8900/9400

PULOVER 3364 - 1048 - 8800/9400

BOMBAŽEN PULOVER
Topel bombažen pulover za nošenje v hladnejših
spomladanskih ali jesenskih dneh. Pulover ni podložen.
Ojačani šivi okrog vratu in na ramenih za večjo
vzdržljivost.

TOPEL ZIMSKI PULOVER
Topel zimski pulover za delo ali prosti čas. Pulover je
podložen za nošenje v hladnejših zimskih dneh.

TKANINA:
- 100% bombaž, gramatura: 320g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL, XXXL
- barva iz zaloge: mornarsko modra, siva
- barve po naročilu: črna

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: mornarsko modra, siva
- barve po naročilu: bela, rdeča, modra, črna

PODROBNOSTI:
- rebrasto pleten ovratnik, pas in manšete
- brušen v notranjosti za večje udobje

PODROBNOSTI:
- rebrasto pleten ovratnik, pas in manšete
- ojačani šivi okrog vratu in na ramenih

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- sušite pri max. 600C nizka temperatura
- likanje max. 1500C
- suho (kemično) čiščenje

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila, ne uporabljajte sušilca
- likanje max. 1500C
- suho (kemično) čiščenje

Šifra

Naziv

160748

TKANINA:
- 80% bombaž, 20% poliester, znotraj brušen,
gramatura: 360g/m2

Barva

Velikost

Šifra

Naziv

3340-1158-8900 Pulover m. modra S

m.modra

160833

3340-1158-8900 Pulover m. modra M

160936

3340-1158-8900 Pulover m. modra L

Barva

Velikost

S

162495

3364-1048-8800 Pulover m. moder S

m.modra

S

m.modra

M

162496

3364-1048-8800 Pulover m. moder M

m.modra

M

m.modra

L

162385

3364-1048-8800 Pulover m. moder L

m.modra

L

m.modra

160937

3340-1158-8900 Pulover m. modra XL

m.modra

XL

162180

3364-1048-8800 Pulover m. moder XL

160938

3340-1158-8900 Pulover m. modra XXL

m.modra

XXL

162497

3364-1048-8800 Pulover m. moder XXL m.modra

160932

3340-1158-9400 Pulover siv S

siva

S

163074

3364-1048-9400 Pulover siv S

siva

S

160933

3340-1158-9400 Pulover siv M

siva

M

162692

3364-1048-9400 Pulover siv M

siva

M

XL
XXL

160934

3340-1158-9400 Pulover siv L

siva

L

162686

3364-1048-9400 Pulover siv L

siva

L

160651

3340-1158-9400 Pulover siv XL

siva

XL

162181

3364-1048-9400 Pulover siv XL

siva

XL

160935

3340-1158-9400 Pulover siv XXL

siva

XXL

162867

3364-1048-9400 Pulover siv XXL

siva

XXL
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PULOVERJI, MAJICE

MAJICA Z DOLGIMI ROKAVI
3314 - 1032 - 1000/9900

MAJICA S KRATKIMI ROKAVI
3300 - 1030 - 8800/9900

MAJICA Z DOLGIMI ROKAVI
Bombažna majica z dolgimi rokavi za delo ali prosti čas.
Odlična za nošenje spomladi ai jeseni, oziroma kot 2 sloj
oblačila v mrzlih zimskih dneh. Ojačani šivi okrog vratu.

MAJICA S KRATKIMI ROKAVI
Bombažna majica s kratkimi rokavi za delo ali prosti čas.
Ojačani šivi okrog vratu in na ramenih za večjo vzdržljivost.

TKANINA:
- 100% bombaž, gramatura: 260g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: mornarsko modra, črna
- barve po naročilu: bela, rdeča, vinsko rdeča, modra,
temno mornarsko modra, siva, temno siva

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: bela, črna
- barve po naročilu: temno mornarsko modra,
mornarsko modra, siva, temno siva

PODROBNOSTI:
- rebrasto pleten ovratnik
- ojačani šivi okrog vratu in na ramenih

PODROBNOSTI:
- rebrasto pleten ovratnik
- ojačani šivi okrog vratu in na ramenih

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila, ne uporabljajte sušilca
- likanje max. 1500C
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila, ne uporabljajte sušilca
- likanje max. 1500C
- suho (kemično) čiščenje

Šifra

Naziv

161206

TKANINA:
- 100% bombaž, gramatura: 180g/m2

Barva

Velikost

Šifra

Naziv

3314-1032-9900 Majica dolg rokav črna S

črna

161205

3314-1032-9900 Majica dolg rokav črna M

161204

Barva

Velikost

S

160610

3300-1030-8800 Majica mor. modra S

m.modra

S

črna

M

160611

3300-1030-8800 Majica mor. modra M

m.modra

M

3314-1032-9900 Majica dolg rokav črna L

črna

L

160612

3300-1030-8800 Majica mor. modra L

m.modra

L

m.modra

161207

3314-1032-9900 Majica dolg rokav črna XL

črna

XL

160613

3300-1030-8800 Majica mor. modra XL

161298

3314-1032-9900 Majica dolg rokav črna XXL

črna

XXL

161166

3300-1030-8800 Majica mor. modra XXL m.modra

161541

3314-1032-1000 Majica dolg rokav bela S

bela

S

161694

3300-1030-9900 Majica črna S

črna

S

160091

3314-1032-1000 Majica dolg rokav bela M

bela

M

160389

3300-1030-9900 Majica črna M

črna

M

XL
XXL

161409

3314-1032-1000 Majica dolg rokav bela L

bela

L

161171

3300-1030-9900 Majica črna L

črna

L

161542

3314-1032-1000 Majica dolg rokav bela XL

bela

XL

161172

3300-1030-9900 Majica črna XL

črna

XL

160695

3314-1032-1000 Majica dolg rokav bela XXL

bela

XXL

160699

3300-1030-9900 Majica črnaXXL

črna

XXL
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PULOVERJI, MAJICE

MAJICA S KRATKIMI ROKAVI
3300 - 1033 - 9000

MAJICA S KRATKIMI ROKAVI SLIM FIT
3533 - 1029 - 9900

MAJICA S KRATKIMI ROKAVI
Bombažna majica s kratkimi rokavi za delo ali prosti čas.
Ojačani šivi okrog vratu in na ramenih za večjo vzdržljivost.

MAJICA S KRATKIMI ROKAVI SLIM FIT
Hladna, zračna in udobna majica s kratkimi rokavi iz
raztegljivega stretch materiala za dobro prileganje.
Ojačani šivi okrog vratu in na ramenih za večjo vzdržljivost.

TKANINA:
- 85% bombaž, 15% viskoza, gramatura: 180g/m2

TKANINA:
- 95% bombaž, 5% elastan, gramatura: 160g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: siva

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: črna
- barve po naročilu: bela, temno mornarsko modra,
mornarsko modra, temno siva

PODROBNOSTI:
- rebrasto pleten ovratnik
- ojačani šivi okrog vratu in na ramenih

PODROBNOSTI:
- rebrasto pleten ovratnik
- ojačani šivi okrog vratu in na ramenih
- slim fit kroj za dobro prileganje

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- likanje max. 1500C
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

Šifra

Naziv

162322
161800

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- sušite obešeno
- likanje max. 1500C
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

Barva

Velikost

Šifra

Naziv

3300-1033-9000 Majica siva S

siva

3300-1033-9000 Majica siva M

siva

Barva

Velikost

S

163236

3533-1029-9900 Majca črna slim-fit S

črna

S

M

163232

3533-1029-9900 Majca črna slim-fit M

črna

M

161321

3300-1033-9000 Majica siva L

siva

L

163233

3533-1029-9900 Majca črna slim-fit L

črna

L

161666

3300-1033-9000 Majica siva XL

siva

XL

163234

3533-1029-9900 Majca črna slim-fit XL

črna

XL

161699

3300-1033-9000 Majica siva XXL

siva

XXL

136237

3533-1029-9900 Majca črna slim-fit XXL

črna

XXL
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AKTIVNO SPODNJE PERILO

PRAVILO OBLAČENJA V VEČ SLOJIH
Ob delu v mrzlih dneh je zelo pomembno, da vam je toplo in da hkrati ostanete suhi. Načelo 3 – slojnega oblačenja
vam omogoča, da lahko po potrebi dodajate ali odstranjujete sloje in s tem regulirate telesno temperaturo.

SLOJ 1 – ODVAJANJE VLAGE:

Ta sloj odvaja vlago iz kože. Spodnji sloji iz volne ali sintetičnih
materialov absorbirajo vlago in jo odvajajo stran. Volna tudi zelo
dobro uravnava telesno temperaturo. Ko nas zebe greje, ko smo
segreti pa ohlaja. Volna ima tudi naravno samočistilno funkcijo,
tako da oblačilo dlje časa ostane sveže.

SLOJ 2 – IZOLACIJA

Vmesna plast izolira in odvaja vlago naprej. Ko temperatura
pade, vas vmesna plast izolira pred mrazom in omogoča
ohranjanje telesne temperature. Če postane prevroče si
nadenite tanjši vmesni sloj. Najbolj so priporočljive majice iz
flisa, saj flis greje, se hitro suši in odvaja vlago od telesa. Je tudi
enostaven za pranje.

SLOJ 3 – ZAŠČITA

To je ščit, ki vas varuje pred mrazom, dežjem in vetrom. Funkcija
dihanja omogoča, da vlaga od znotraj lahko izpari in vas tako
ohranja suhe. Material je lahek, enostaven za vzdrževanje, ima
lepljene šive in mora imeti trpežen površinski sloj.
KAPA, ČEVLJI, ROKAVICE
V hladnih zimskih dneh je zaščita glave, rok in nog zelo pomembna.
Če bodo vaše noge hladne in mokre, vas bo zeblo ne glede na
ostala oblačila. Priporoča se uporaba funkcijskih nogavic, ki
dihajo. Čevljev se nikoli ne sme sušiti v bližini vira toplote.

SISTEM AKTIVNEGA SPODNJEGA PERILA BLAKLADER
Blakalder je razvil svojo linijo aktivnega spodnjega perila – UNDERWEAR SYSTEM. Ta edinstvena linija ponuja
vrhunsko izolacijo, ki vas greje, z dodanimi izjemnimi lastnostmi odvajanja vlage, ki vas ohranjajo suhe v vseh
delovnih pogojih. Perilo je mehko, udobno in oprijeto.

XWARM tkanina je razvita za najbolj ekstremen mraz in pogoje. Lahko se uporablja tudi kot druga plast v kombinaciji
s perilom DRY. WARM skrbi, da ostanete topli in suhi v hladnih razmerah. LIGHT vam pride prav, ko zunaj začenja
postajati hladno in potrebujete spodnjo plast pod toplejšimi oblačili, ki vas greje in ohranja suhe. SAFE vas ščiti in
ohranja suhe v vseh vremenskih pogojih.
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AKTIVNO SPODNJE PERILO

SPODNJE HLAČE 1839 - 1052 - 9600

NOGAVICE 2190 - 1093 - 9964

AKTIVNE DOLGE SPODNJE HLAČE
Oblačila iz linije DRY predstavljajo najbolj celovit osnovni
sloj oblačil. Edinstvena poliestrska vlakna z bambusovim
ogljem omogočajo hitro sušenje, brez neprijetnega
vonja. Integrirane mrežice za dodatno zračenje v najbolj
izpostavljenih conah za znojenje. Perilo Dry vas ohranja
suhe med vsako aktivnostjo.

NOGAVICE ZA ŠPORT, DELO ALI PROSTI ČAS
Popolne nogavice za poletni čas ali kot osnovne nogavice
v kombinaciji z debelejšimi nogavicami. Odvajajo vlago
in vas ohranjajo suhe in sveže. Dodan elastan za tesno
prileganje.

TKANINA:
- 55% poliester, 38% poliamid, 7% elastan,
gramatura: 170g/m2

TKANINA:
- 80% poliester (coolmax), 17% poliamide, 3% elastan,
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: 36-39, 40-44, 45-48
- barva iz zaloge: črna/zelena

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S/M, L/XL
- barva iz zaloge: siva
PODROBNOSTI:
- vpija vlago in vas ohranja suhe
- hitro sušeč material
- nevtralen vonj oblačila zaradi edinstvenih poliestrskih
vlaken in bambusovega oglja
- mrežica na ključnih znojnih mestih preprečuje potenje
- oprijet kroj
PRANJE:
- nežno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

PODROBNOSTI:
- vpija vlago in vas ohranja suhe
- hitro sušeč material
- dodan elastan za tesno prileganje
PAKIRANJE:
- pakirano 2 para
PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

Šifra
Šifra

Naziv

162488
162489

Naziv

Barva

Velikost

črna/zelena

36-39

Barva

Velikost
162643

2190-1093-9964 Nogavice DRY 36-39

1839-1052-9600 Sp. hlače dolge sive S/M

siva

S/M

162458

2190-1093-9964 Nogavice DRY 40-44 črna/zelena 40-44

1839-1052-9600 Sp. hlače dolge sive L/XL

siva

L/XL

162478

2190-1093-9964 Nogavice DRY 45-48

črna/zelena 45-48
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AKTIVNO SPODNJE PERILO

NOGAVICE 2191 - 1094 - 9968

TOPLE NOGAVICE ZA ŠPORT, DELO ALI PROSTI ČAS
Mehke in udobne nogavice za celo leto. Nogavica
ohranja noge tople in suhe. Nogavice imajo funkcionalno
zračnost in izolacijski zračni žep med podplatom in
čevljem. Elastan vložki v tehničnih pletenih območjih
zagotavljajo popolno prileganje.
TKANINA:
- 60% volna, 38% poliamid, 2% elastan
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: 40-44, 45-48
- barva iz zaloge: črna/modra
PODROBNOSTI:
- vpija vlago in vas ohranja suhe
- hitro sušeč material
- volna skrbi da vas v hladnih dneh ne bo zeblo
- dodan elastan za tesno prileganje
PAKIRANJE:
- pakirano 1 par
PRANJE:
- nežno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

Šifra

Naziv

162459

2191-1094-9968 Nogavice “LIGHT” 40-44 črna/modra 40-44

162479

2191-1094-9968 Nogavice “LIGHT” 45-48 črna/modra 45-48
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Barva

Velikost

Pasovi, rokavice
in kape

ZAŠČITITE SVOJE ROKE
Zaščitite svoje roke pred mrazom, urezninami ali
poškodbami z delovnimi rokavicami. Na voljo veliko
modelov za vse vrste delovnih razmer.
V hladnih zimskih ali vročih poletnih dneh je zelo
pomembna tudi zaščita glave, zato izberite katero
izmed kap Blaklader in se zaščitite pred mrazom in soncem.
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PASOVI

STRETCH PAS 4004 - 0000 - 9900

STRETCH PAS 4003 - 0000 - 9900

STRETCH (RAZTEGLJIV) PAS
Pas 4004 je narejen iz raztegljivega (STRETCH) materiala,
ki hlače drži na svojem mestu, a vas hkrati ne veže pri
sedenju ali priklanjanju. Pas nima lukenj in se lahko
zapne na poljubni dolžini. Kovinska zaponka.

STRETCH (RAZTEGLJIV) PAS
Pas 4003 je narejen iz raztegljivega (STRETCH) materiala,
ki hlače drži na svojem mestu, a vas hkrati ne veže pri
sedenju ali priklanjanju. Pas nima lukenj in se lahko
zapne na poljubni dolžini. Kovinska zaponka.

TKANINA:
- 77% polipropilen, 23% elastan

TKANINA:
- močan raztegljiv tekstilni material

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: ena velikost
- barva iz zaloge: črna

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: ena velikost
- barva iz zaloge: črna

Šifra

Naziv

160126

4004-0000-9900 Pas črn

Širina
mm

Dolžina
cm

40

130

Šifra

Naziv

160125

4003-0000-9900 Pas črn napis

Širina
mm

Dolžina
cm

40

125

PAS 4033 - 0000 - 9900

PAS 4007 - 3900 - 9900

TEKSTILNI PAS NA ZAPONKO
Pas 4033 je močan tekstilni pas. Pas nima lukenj in se
lahko zapne na poljubni dolžini. Kovinska zaponka v
antik sivi barvi z logotipom Blaklader.

USNJEN PAS
Pas 4033 je močan usnjen pas. Pas ima kovinsko zaponko
z dvojnim zapenjanjem.

TKANINA:
- močan tekstilni material

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: 95, 105, 115 cm
- barva iz zaloge: črna

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: ena velikost
- barva iz zaloge: črna s sivim napisom

Šifra
161531
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Naziv
4033-0000-9900 Pas sivi napis

TKANINA:
- kravje usnje

Širina
mm

Dolžina
cm

40

125

Šifra

Naziv

Širina
mm

Dolžina
cm

162313

4007-3900-9900 Pas usnjen črn 95 cm

45

95

161155

4007-3900-9900 Pas usnjen črn 105 cm

45

105

161897

4007-3900-9900 Pas usnjen črn 115 cm

45

115

PASOVI, NARAMNICE

PAS 4034 - 0000 - XXXX
TEKSTILNI PAS NA ZAPONKO
Pas 4034 je močan tekstilni pas. Pas nima lukenj in se
lahko zapne na poljubni dolžini. Kovinska zaponka z
logotipom Blaklader. Na voljo v več barvnih kombinacijah.
TKANINA:
- močan tekstilni material
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: ena velikost
- barva iz zaloge: rumena, zelena, oranžna,
rdeča, svetlo modra, modra, antracit črna
- barve po naročilu: rdeča high visibility, siva, črna

Šifra

Naziv

Širina
mm

Dolžina
cm

162695

4034-0000-3300 Pas rumen

40

130

162696

4034-0000-4200 Pas zelen

40

130

162697

4034-0000-5300 Pas oranžen

40

130

162698

4034-0000-5600 Pas rdeč

40

130

162699

4034-0000-8000 Pas svetlo moder

40

130

162704

4034-0000-8500 Pas moder

40

130

162705

4034-0000-9700 Pas antrazit črn

40

130

NARAMNICE 4009 - 1006 - 9900

PODKAPA 2033 - 1733 - 9900

NARAMNICE
Elastične naramnice z enojnim zapenjanjem. Raztegljiv
(STRETCH) material, ki drži hlače na svojem mestu in
vas hkrati ne ovira pri sklanjanju.
TKANINA:
- 70% polipropilen, 30% elastan
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: ena velikost
- barva iz zaloge: črna
- barve po naročilu: rumena, rdeča, mornarsko modra

Šifra

Naziv

160703

4009-1006-9900 Naramnice široke črne

Širina
mm
50

PODKAPA IZ MERINO VOLNE
Podkapa iz 100% Merino volne, vas ščiti pred mrazom v
hladnih zimskih dneh.
TKANINA:
- 100% Merino volna, gramatura: 200g/m2
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: ena velikost
- barva iz zaloge: črna

Šifra

Naziv

162530

2033-1733-9900 Podkapa za obraz UNI
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KAPE

KAPA 2003 - 0000 - 9900

KAPA 2011 - 1024 - 9900

PODLOŽENA KAPA
Kapa 2003 je udobna kapa za hladne jesenske in zimske
dni. Kapa je podložena s flisom in vas bo tako prijetno
grela v hladnem vremenu.

BOMBAŽNA KAPA
Kapa 2011 je udobna bombažna kapa za hladne jesenske
in zimske dni. Kapa ni podložena.

TKANINA:
- 95% bombaž, 5% elastan

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: ena velikost
- barva iz zaloge: črna
- barve po naročilu: siva, mornarsko modra, zelena

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: ena velikost
- barva iz zaloge: črna
- barve po naročilu: siva, mornarsko modra

Šifra

Naziv

161558

2003-0000-9900 Kapa črna

TKANINA:
- 100% bombaž

Barva

Velikost

črna

UNI

Šifra

Naziv

162462

2011-1024-9900 Kapa črna

Barva

Velikost

črna

UNI

KAPA S ŠILTOM 2049 - 1350 - 9900

BUFF 9083 - 1049 - 9997

KAPA S ŠILTOM
Kapa s šiltom izdelana iz bombaža za udobje in dobro
prileganje. Logo Blakader na zadnji strani.

BUFF
Buf je odličen pripomoček za hladnejše dni. Lahko ga
uporabljate kot kapo, trak ali šal.

TKANINA:
- 100% bombaž

TKANINA:
- 100% poliester

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: ena velikost
- barva iz zaloge: črna
- barve po naročilu: mornarsko modra

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: ena velikost
- barva iz zaloge: črna/temno siva
- barve po naročilu: vojaško zelena/zelena,
mornarsko modra/modra, črna/rumena

Šifra

Naziv

162151

2049-1350-9900 Kapa s ščitkom črna
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Barva

Velikost

črna

UNI

Šifra

Naziv

162531

9083-1049-9997 Buff črn/siv

Barva

Velikost

črna/siva

UNI

ROKAVICE

ROKAVICE 2235 - 3915 - 9994

ROKAVICE 2247 - 3944 - 9994

DELOVNE ROKAVICE - STRETCH
Delovne rokavice iz sintetičnega usnja na spodnji strani
in zračnega ter raztegljivega (STRETCH) materiala na
zgornji strani za večje udobje. Izredno udobne ter hkrati
vzdržljive delovne rokavice.

DELOVNE ZIMSKE ROKAVICE - STRETCH
Vaše roke so najpomembnejše orodje, zato potrebujete
uporabne delovne rokavice tudi v hladnejših dneh.
Rokavice 2247 so narejene iz vodoodpornega sintetičnega
usnja in so v notranjosti podložene s flisom. Rokavice so
primerne za dela, kjer je potreben občutek v prstih.

TKANINA:
- sintetično usnje

TKANINA:
- sintetično usnje, lycra, flis

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: 9, 10, 11
- barva iz zaloge: črna/siva

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: 9, 10, 11
- barva iz zaloge: črna/siva

DLAN:
- sintetično usnje z dodatnimi zaplatami za večjo
vzdržljivost

DLAN:
- raztegljiv (STRETCH) material za tesnejši občutek

ZGORNJA STRAN:
- zračen in raztegljiv (STRETCH) material za večje udobje

ZGORNJA STRAN:
- zračen in raztegljiv (STRETCH) material za večje udobje

PRSTI:
- dodatne zaplate na prstih za večjo vzdržljivost

PRSTI:
- dodatne zaplate na prstih za večjo vzdržljivost

ZAPESTJE:
- raztegljiv material, ki se zelo dobro prilega
- velcro nastavljiv zapestni trak

ZAPESTJE:
- raztegljiv material, ki se zelo dobro prilega
- velcro nastavljiv zapestni trak

PODROBNOSTI:
- nepodložene
- raztegljiv (STRETCH) material

PODROBNOSTI:
- podložene s flisom

CERTIFIKAT:
- EN 388 - zaščitne rokavice pred mehanskimi tveganji
Šifra

Naziv

161086

CERTIFIKAT:
- EN 388 - zaščitne rokavice pred mehanskimi tveganji
- EN 511 - zaščitne rokavice pred mrazom
Šifra

Naziv

9

161742

črna/siva

10

črna/siva

11

Barva

Velikost

2235-3915-9994 Rokavice črno/sive 9

črna/siva

161087

2235-3915-9994 Rokavice črno/sive 10

161088

2235-3915-9994 Rokavice črno/sive 11

Barva

Velikost

2247-3944-9994 Rokavice črno/sive 9

črna/siva

9

161589

2247-3944-9994 Rokavice črno/sive 10

črna/siva

10

161579

2247-3944-9994 Rokavice črno/sive 11

črna/siva

11
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ROKAVICE

ROKAVICE 2280 - 3946 - 9990

ROKAVICE 2282 - 3946 - 9990

DELOVNE ROKAVICE Z ZAŠČITO PROTI UREZNINAM
RAZRED 3
Brezšivne pletene rokavice iz polietilena, ki trenutno velja za
najmočnejšo prejo na svetu. Rokavice 2280 so tanke in
raztegljive rokavice z nitril-gumijasto zaščito dlani, ki
omogoča popoln oprijem in dobro zaščito proti urezninam.
Guma iz nitrila je nepremočljiva in odporna proti oljem.

DELOVNE ROKAVICE Z ZAŠČITO PROTI UREZNINAM
RAZRED 5
Brezšivne pletene rokavice iz polietilena, ki trenutno velja za
najmočnejšo prejo na svetu. Rokavice 2282 so tanke in
raztegljive rokavice z nitril-gumijasto zaščito dlani, ki
omogoča popoln oprijem in dobro zaščito proti urezninam.
Guma iz nitrila je nepremočljiva in odporna proti oljem.

TKANINA:
- PE/PA, nitril

TKANINA:
- PE/PA, nitril

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: 8, 9, 10, 11
- barva iz zaloge: črna/siva

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: 8, 9, 10, 11
- barva iz zaloge: črna/siva

DLAN:
- guma iz nitrila, ki je nepremočljiva in odporna proti oljem

DLAN:
- guma iz nitrila, ki je nepremočljiva in odporna proti oljem

ZGORNJA STRAN:
- pletenina iz polietilena, ki trenutno velja za najmočnejšo
prejo na svetu

ZGORNJA STRAN:
- pletenina iz polietilena, ki trenutno velja za najmočnejšo
prejo na svetu

PRSTI:
- guma iz nitrila, ki je nepremočljiva in odporna proti oljem

PRSTI:
- guma iz nitrila, ki je nepremočljiva in odporna proti oljem

ZAPESTJE:
- raztegljiv material, ki se zelo dobro prilega

ZAPESTJE:
- raztegljiv material, ki se zelo dobro prilega

PODROBNOSTI:
- brezšivne

PODROBNOSTI:
- brezšivne

CERTIFIKAT:
- EN 388 - zaščitne rokavice pred mehanskimi tveganji

CERTIFIKAT:
- EN 388 - zaščitne rokavice pred mehanskimi tveganji

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

162170

Šifra

Naziv

2280-3946-9990 Rokavice črno/sive 8

črna/siva

Barva

Velikost

8

163433

2282-3946-9900 Rokavice črno/sive 8

črna/siva

8

162171

2280-3946-9990 Rokavice črno/sive 9

črna/siva

9

163434

2282-3946-9900 Rokavice črno/sive 9

črna/siva

9

162172

2280-3946-9990 Rokavice črno/sive 10 črna/siva

10

163435

2282-3946-9900 Rokavice črno/sive 10 črna/siva

10

162173

2280-3946-9990 Rokavice črno/sive 11

11

163436

2282-3946-9900 Rokavice črno/sive 11

11
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črna/siva

črna/siva

ROKAVICE

ROKAVICE 2275 - 3947 - 0006

ROKAVICE 2270 - 3948 - 0012

BREZŠIVNE DELOVNE ROKAVICE - PAK. 6 PAR
Brezšivne pletene rokavice za spretna dela. Prevleka
dlani iz latexa nudi dober oprijem. Rokavice so raztegljive
(STRETCH) in tako nudijo dobro prileganje.
Pakirano 6 parov.

BREZŠIVNE DELOVNE ROKAVICE - PAK. 12 PAR
Brezšivne pletene rokavice iz bombaža/poliestra/elastana
za spretna dela. Rokavice 2270 so tanke, izredno udobne
in raztegljive rokavice z nitrilno zaščito dlani, ki omogoča
popoln oprijem in dobro zaščito proti urezninam. Guma iz
nitrila je nepremočljiva in odporna proti oljem.
Pakirano 12 parov.

TKANINA:
- akril, elastan, latex

TKANINA:
- CO/PES/elastan, nitril

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: 9, 10, 11
- barva iz zaloge: črna/siva

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: 9, 10, 11
- barva iz zaloge: črna

DLAN:
- prevleka dlani iz latexa

DLAN:
- dlan iz nitrila, ki je nepremočljiva in odporna proti oljem

ZGORNJA STRAN:
- pletenina
PRSTI:
- prevleka iz latexa za spretna dela z dobrim oprijemom
ZAPESTJE:
- raztegljiv material, ki se zelo dobro prilega

CERTIFIKAT:
- EN 388 - zaščitne rokavice pred mehanskimi tveganji

Naziv

Barva

PRSTI:
- prevleka iz nitrila, ki je nepremočljiva in odporna proti oljem
ZAPESTJE:
- raztegljiv material, ki se zelo dobro prilega

PODROBNOSTI:
- brezšivne
- pakirano 6 parov

Šifra

ZGORNJA STRAN:
- pletenina

Velikost

PODROBNOSTI:
- brezšivne
- pakirano 12 parov
CERTIFIKAT:
- EN 388 - zaščitne rokavice pred mehanskimi tveganji
Šifra

Naziv

Barva

Velikost

162078

2275-3947-0006 Rokavice črno/sive 9

črna/siva

9

162076

2270-3948-0012 Rokavice črne 9

črna

9

162079

2275-3947-0006 Rokavice črno/sive 10

črna/siva

10

162077

2270-3948-0012 Rokavice črne 10

črna

10

162085

2275-3947-0006 Rokavice črno/sive 11

črna/siva

11

162168

2270-3948-0012 Rokavice črne 11

črna

11
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ROKAVICE

ROKAVICE 2237 - 3921 - 9900

ROKAVICE 2233 - 3913 - 9994

DELOVNE ZIMSKE ROKAVICE
Zimske podložene rokavice z dodanimi zaplatami na
dlani za večjo vzdržljivost. Dodan trak okoli zapestja za
boljše prileganje. Za temperaturno območje: +10/-50C.

DELOVNE ROKAVICE ZA FINA DELA
Delovne rokavice 2233 imajo 3 preste proste in se
uporabljajo za dela, kjer je občutek in spretnost bistvenega
pomena. Dodane gumijaste zaplate za večjo vzdržljivost.

TKANINA:
- poliester/bombaž, guma, flis

TKANINA:
- sintetično usnje, guma, elastan

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: 9, 10, 11
- barva iz zaloge: črna

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: 9, 10, 11
- barva iz zaloge: črna/siva

DLAN:
- dodane gumijaste zaplate za večjo vzdržljivost

DLAN:
- sintetično usnje z dodanimi gumijastimi zaplatami za
večjo vzdržljivost

ZGORNJA STRAN:
- vzdržljiv material

ZGORNJA STRAN:
- zračen in raztegljiv (STRETCH) material za večje udobje

PRSTI:
- dodatne zaplate na prstih za večjo vzdržljivost
ZAPESTJE:
- najlonski trak za nastavitev širine zapestja

PRSTI:
- 3 prsti so prosti za dela, kjer je občutek in spretnost
bistvenega pomena
- dodatne zaplate na prstih za večjo vzdržljivost

PODROBNOSTI:
- podložene s flisom
- za temperaturno območje: +10/-50C

ZAPESTJE:
- raztegljiv material, ki se zelo dobro prilega
- velcro nastavljiv zapestni trak

CERTIFIKAT:
- EN 388 - zaščitne rokavice pred mehanskimi tveganji
- EN 511 - zaščitne rokavice pred mrazom

CERTIFIKAT:
- EN 388 - zaščitne rokavice pred mehanskimi tveganji

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

161070

2237-3921-9900 Rokavice črne 9

črna

9

161100

2233-3913-9994 Rokavice črno/sive 9

črna/siva

9

161071

2237-3921-9900 Rokavice črne 10

črna

10

161101

2233-3913-9994 Rokavice črno/sive 10

črna/siva

10

161072

2237-3921-9900 Rokavice črne 11

črna

11

161102

2233-3913-9994 Rokavice črno/sive 11

črna/siva

11
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ROKAVICE

ROKAVICE 9303 - 40

ROKAVICE 9309 - 40

USNJENE DELOVNE ROKAVICE
Rokavice za dela na vrtu, v gozdu ali okoli hiše.

PLETENE DELOVNE ROKAVICE
Rokavice za dela na vrtu, v gozdu ali okoli hiše.

TKANINA:
- sintetično usnje

TKANINA:
- pletene, ojačane z gumo

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: XL
- barva iz zaloge: bež/siva

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: XL
- barva iz zaloge: bež/rdeča

PODROBNOSTI:
- ojačana dlan

PODROBNOSTI:
- ojačana gumirana dlan z bunkicami za dober oprijem

Šifra

Naziv

088967 9303-40 Rokavice delovne usnjene XL

Barva

Velikost

bež/siva

XL

Šifra

Naziv

088969 9309-40 Rokavice gumirane XL

Barva

Velikost

bež/rdeča

XL

ROKAVICE 9302 - 40

ROKAVICE 9335 - 40

ELEKTRIČARSKE DELOVNE ROKAVICE
Brezšivne, fino pletene, gladke rokavice za električno
delo

ROKAVICE ZA DELO V HIŠI IN NA PROSTEM
Pletene rokavice s posebno prevleko dlani iz latexa

TKANINA:
- najlon

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: XL
- barva iz zaloge: bež/zelena

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: XL
- barva iz zaloge: siva

PODROBNOSTI:
- zelo dober oprijem pri suhem in mokrem delu
- idealne za delo v hiši in na prostem

PODROBNOSTI:
- siva poliuretanska prevleka
Šifra

Naziv

097258

9302-40 Rokavice delovne XL

TKANINA:
- pletene s posebno prevleko iz latexa

Barva

Velikost

siva

XL

Šifra

Naziv

097264 9335-40 Rokavice delovne XL/10

Barva

Velikost

bež/zelena

XL
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ROKAVICE

ROKAVICE 9306 - 40

ROKAVICE 9358 - 20/30/40

ROKAVICE ZA DELO Z OSTRIMI ROBOVI
Rokavice primerne za dela z materiali z ostrimi robovi.
Še posebej primerne za voznike tovornjakov, kombijev.

VRTNE DELOVNE ROKAVICE
Pletene rokavice z nitrilno prevleko dlani

TKANINA:
- neopren

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: M, L, XL
- barva iz zaloge: črna

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: XL
- barva iz zaloge: črna/siva
PODROBNOSTI:
- ojačana prevlečena dlan z Velcro zapestnim trakom
Šifra

Naziv

088966 9306-40 Rokavice prožne XL

TKANINA:
- pletene z nitrilno prevleko

Barva
bež

Velikost
XL

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

097249 9358-20 Rokavice elastične M

črna

M

079250 9358-30 Rokavice elastične L

črna

L

097251

črna

XL

9358-40 Rokavice elastične XL

ROKAVICE 9362 - 41

ROKAVICE 9338 - 21/31/41

UNIVERZALNE DELOVNE ROKAVICE
Univerzalen pletene rokavice s PVC bunkicami na dlani
za varne oprijem na gladkih in spolzkih predmetih

ROKAVICE IZ LATEKSA ZA ENKRATNO UPORABO
Rokavice iz latexa za enkratno uporabo.
Pakirano 100 kos

TKANINA:
- akril

TKANINA:
- lateks

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: UNI
- barva iz zaloge: rdeča

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: M, L, XL
- barva iz zaloge: bela

PODROBNOSTI:
- zelo elastične
Šifra
088971
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Naziv
9362-41 Rokavice bombažne univerzalne

Šifra

Barva
rdeča

Velikost
UNI

Naziv

Barva

Velikost

097242

9338-21 Rokavice latex M/8 - 100 kos

bela

M

097243

9338-31 Rokavice latex L/9 - 100 kos

bela

L

bela

XL

097244 9338-41 Rokavice latex XL/10 - 100 kos

Varnostni
čevlji

ZA VAREN KORAK IN ZAŠČITO PRSTOV

Stojte trdno in varno na vseh podlagah z novimi čevlji
Blaklader. Čevlji imajo zaščitno kapico in ščitijo prste
pred udarci.
Vsi varnostni čevlji Blaklader imajo gumijast podplat,
ki preprečuje drsenje, je vodoodbojen, odporen proti
oljem in antistatičen.
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VARNOSTNI ČEVLJI

VARNOSTNI ČEVLJI 2311 - 0000 - 9900

VARNOSTNI ČEVLJI 2429 - 3907 - 9990

VARNOSTNI ČEVLJI - SANDALI
Lahki varnostni čevlji - sandali z jekleno kapico za
zaščito pred udarci. Zgornji del iz nubuk usnja za dolgo
življenjsko dobo. Podplat iz TPU gume, ki preprečuje
drsenje, je vodoodbojen, odporen proti oljem in
antistatičen.

LAHKI VARNOSTNI ČEVLJI S KOMPOZITNO KAPICO
Lahki in udobni varnostni čevlji s kompozitno kapico za
zaščito pred udarci. Zgornji del iz nubuk usnja za dolgo
življenjsko dobo. Zunanji podplat iz nitrilne gume za
dober oprijem na spolzkih površinah.

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
- barva iz zaloge: črna/siva
ZGORNJI DEL:
- na notranji strani pete ojačitev iz mikrofibre
- zgornji del iz nubuk usnja za dolgo življenjsko dobo
- zatezni ježek
ZAŠČITA:
- ojačan zunanji podplat
- jeklena zaščita podplata proti prebadanju
- jeklena kapica za zaščito prstov pred udarci
PODPLAT:
- notranji podplat iz PU
- vmesni podplat iz PU
- zunanji podplat iz TPU gume, ki preprečuje drsenje, je
vodoodbojen, odporen proti oljem in antistatičen
- stabilen podplat za večjo stabilnost
CERTIFIKAT:
- standard: EN ISO 20345:2011
- varnostni razred: S1P SRC

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
- barva iz zaloge: črna/siva
ZGORNJI DEL:
- na notranji strani pete ojačitev iz mikrofibre
- zgornji del iz nubuk usnja za dolgo življenjsko dobo
- zavezovanje na vezalke
ZAŠČITA:
- ojačan zunanji podplat
- zaščita podplata proti prebadanju iz tekstilnega kompozita
- kompozitna kapica za zaščito prstov pred udarci
PODPLAT:
- notranji podplat iz PU s podporo TPU
- vmesni podplat iz EVA
- zunanji podplat iz nitrilne gume, ki preprečuje drsenje,
je vodoodbojna, odporna proti oljem in antistatična
- stabilen podplat za večjo stabilnost
CERTIFIKAT:
- standard: EN ISO 20345:2011
- varnostni razred: S3 SRC
Šifra

Naziv

40

162638

2429-3907-9900 Čevlji varnostni št. 40 črna/siva

40

črna/siva

41

162637

2429-3907-9900 Čevlji varnostni št. 41

črna/siva

41

2311-0000-9900 Čevlji črni št. 42

črna/siva

42

162284

2429-3907-9900 Čevlji varnostni št. 42

črna/siva

42

2311-0000-9900 Čevlji črni št. 43

črna/siva

43

162286

2429-3907-9900 Čevlji varnostni št. 43

črna/siva

43

2429-3907-9900 Čevlji varnostni št. 44

črna/siva

44

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

162311

2311-0000-9900 Čevlji črni št. 40

črna/siva

161476

2311-0000-9900 Čevlji črni št. 41

161360
161477

Barva

Velikost

161478

2311-0000-9900 Čevlji črni št. 44

črna/siva

44

162354

161479

2311-0000-9900 Čevlji črni št. 45

črna/siva

45

162627

2429-3907-9900 Čevlji varnostni št. 45

črna/siva

45

161523

2311-0000-9900 Čevlji črni št. 46

črna/siva

46

162621

2429-3907-9900 Čevlji varnostni št. 46

črna/siva

46

55

VARNOSTNI ČEVLJI

VARNOSTNI ČEVLJI 2310 - 0000 - 9900/3800

VARNOSTNI ČEVLJI Z JEKLENO KAPICO
Klasični varnostni čevlji z jekleno kapico za zaščito
pred udarci. Zgornji del iz nubuk usnja za dolgo življenjsko
dobo. Podplat iz TPU gume, kar vam nudi dober
oprijem. Podplat iz TPU gume, ki preprečuje drsenje, je
vodoodbojen, odporen proti oljem in antistatičen.
Zaščitni razred S3 SRC.
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
- barva iz zaloge: črna/siva, rjava
ZGORNJI DEL:
- na notranji strani pete ojačitev iz mikrofibre
- zgornji del iz nubuk usnja za dolgo življenjsko dobo
- zavezovanje na vezalke
ZAŠČITA:
- ojačan zunanji podplat
- jeklena zaščita podplata proti prebadanju
- jeklena kapica za zaščito prstov pred udarci
PODPLAT:
- notranji podplat iz PU
- vmesni podplat iz PU
- zunanji podplat iz TPU gume, ki preprečuje drsenje, je
vodoodbojen, odporen proti oljem in antistatičen
- stabilen podplat za večjo stabilnost
CERTIFIKAT:
- standard: EN ISO 20345:2011
- varnostni razred: S3 SRC
MOŽNOST NAROČILA ŠIRŠEGA ČEVLJA:
- čevlji so po naročilu dobavljivi tudi s širšim podplatom
za širša stopala.

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

160130

2310-0000-9900 Čevlji črni št. 40

črna

40

160294

2310-0000-9900 Čevlji črni št. 41

črna

41

160131

2310-0000-9900 Čevlji črni št. 42

črna

42

160132

2310-0000-9900 Čevlji črni št. 43

črna

43

160295

2310-0000-9900 Čevlji črni št. 44

črna

44

160133

2310-0000-9900 Čevlji črni št. 45

črna

45

160210

2310-0000-9900 Čevlji črni št. 46

črna

46

161340

2310-0000-3800 Čevlji rjavi št. 40

rjava

40

161361

2310-0000-3800 Čevlji rjavi št. 41

rjava

41

160086

2310-0000-3800 Čevlji rjavi št. 42

rjava

42

160085

2310-0000-3800 Čevlji rjavi št. 43

rjava

43

160087

2310-0000-3800 Čevlji rjavi št. 44

rjava

44

161362

2310-0000-3800 Čevlji rjavi št. 45

rjava

45

161363

2310-0000-3800 Čevlji rjavi št. 46

rjava

46
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VARNOSTNI ČEVLJI

VARNOSTNI ČEVLJI 2305 - 0000 - 9900/3800

VISOKI VARNOSTNI ČEVLJI Z JEKLENO KAPICO
Klasični visoki varnostni čevlji z jekleno kapico za
zaščito pred udarci. Zgornji del iz nubuk usnja za dolgo
življenjsko dobo. Podplat iz TPU gume, kar vam nudi
dober oprijem. Podplat iz TPU gume, ki preprečuje
drsenje, je vodoodbojen, odporen proti oljem in
antistatičen. Zaščitni razred S3 SRC.
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
- barva iz zaloge: črna/siva, rjava
ZGORNJI DEL:
- na notranji strani pete ojačitev iz mikrofibre
- zgornji del iz nubuk usnja za dolgo življenjsko dobo
- zavezovanje na vezalke
ZAŠČITA:
- ojačan zunanji podplat
- jeklena zaščita podplata proti prebadanju
- jeklena kapica za zaščito prstov pred udarci
PODPLAT:
- notranji podplat iz PU
- vmesni podplat iz PU
- zunanji podplat iz TPU gume, ki preprečuje drsenje, je
vodoodbojen, odporen proti oljem in antistatičen
- stabilen podplat za večjo stabilnost
CERTIFIKAT:
- standard: EN ISO 20345:2011
- varnostni razred: S3 SRC

Šifra

Naziv

Barva

Velikost

161175

2305-0000-9900 Čevlji črni št. 39

črna

39

160138

2305-0000-9900 Čevlji črni št. 40

črna

40

160139

2305-0000-9900 Čevlji črni št. 41

črna

41

160291

2305-0000-9900 Čevlji črni št. 42

črna

42

160136

2305-0000-9900 Čevlji črni št. 43

črna

43

160293

2305-0000-9900 Čevlji črni št. 44

črna

44

160137

2305-0000-9900 Čevlji črni št. 45

črna

45

160192

2305-0000-9900 Čevlji črni št. 46

črna

46

161841

2305-0000-3800 Čevlji rjavi št. 40

rjava

40

161375

2305-0000-3800 Čevlji rjavi št. 41

rjava

41

161371

2305-0000-3800 Čevlji rjavi št. 42

rjava

42

161372

2305-0000-3800 Čevlji rjavi št. 43

rjava

43

161373

2305-0000-3800 Čevlji rjavi št. 44

rjava

44

161374

2305-0000-3800 Čevlji rjavi št. 45

rjava

45

162307

2305-0000-3800 Čevlji rjavi št. 46

rjava

46
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VARNOSTNI ČEVLJI

VARNOSTNI ČEVLJI 2415 - 0000 - 9900

ZIMSKI DELOVNI ČEVLJI
Topli zimski delovni čevlji z jekleno kapico za zaščito
pred udarci in sintetično zaščito proti prebadanju žebljev.
Zgornji del iz usnja za dolgo življenjsko dobo. Podplat
iz TPU gume, ki preprečuje drsenje, je vodoodbojen,
odporen proti oljem in antistatičen. Topla THINSULATE
podlaga.
VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: 40, 41, 42, 43, 44, 45
- barva iz zaloge: črna/zelena
ZGORNJI DEL:
- na notranji strani pete ojačitev iz mikrofibre
- zgornji del iz usnja za dolgo življenjsko dobo
- zavezovanje na vezalke
ZAŠČITA:
- ojačan zunanji podplat
- zaščita podplata proti prebadanju iz tekstilnega kompozita
- jeklena kapica za zaščito prstov pred udarci
PODPLAT:
- notranji podplat iz PU
- vmesni podplat iz PU
- zunanji podplat iz TPU gume, ki preprečuje drsenje, je
vodoodbojen, odporen proti oljem in antistatičen
- stabilen podplat za večjo stabilnost
CERTIFIKAT:
- standard: EN ISO 20345:2011
- varnostni razred: S3 SRC
Šifra

Naziv

Barva

Velikost

161559

2415-0000-9900 Čevlji zimski št. 40

črna/zelena

40

161560

2415-0000-9900 Čevlji zimski št. 41

črna/zelena

41

161561

2415-0000-9900 Čevlji zimski št. 42

črna/zelena

42

161550

2415-0000-9900 Čevlji zimski št. 43

črna/zelena

43

161562

2415-0000-9900 Čevlji zimski št. 44

črna/zelena

44

161570

2415-0000-9900 Čevlji zimski št. 45

črna/zelena

45
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Kolenčniki, očala,
glušniki, čelade
59

POSKRBITE ZA SVOJO VARNOST
Poskrbite za svojo varnost in lastno zdravje.
Zaščitite svoja kolena, sluh, vid in glavo.
Kako pomembno je zdravje, po navadi izvemo
šele, ko zbolimo ali se poškodujemo. Bodite
odgovorni in zaščitite sebe in druge okoli vas.

KOLENČNIKI

KOLENČNIK 4008 - 1015 - 9900

KOLENČNIK 4000 - 1202 - 9900

GEL KOLENČNIKI OJAČANI S CORDURO®
S CORDURO® ojačani kolenčniki iz gel materiala so
izjemno odporni in ponujajo odlično zaščito za vaša
kolena.

KOLENČNIKI IZ POLIETENA
Zelo udobni in vzdržljivi kolenčniki, ki so odporni proti
pritisku in preboju žebljev. Narejeni so iz polietena.

TKANINA:
- pena, CORDURA®
PODROBNOSTI:
- certifikat: EN 14404 tip 2, razred 1, skupaj z CE hlačami
- s CORDURO® ojačana sprednja stran
- ustreza vsem Blalakader hlačam z žepi za kolenčnike
- velikost: 207 x 180 x 20 mm
Šifra

Naziv

088967 9303-40 Rokavice delovne usnjene XL

TKANINA:
- polieten
PODROBNOSTI:
- certifikat: EN 14404 tip 2, razred 1, skupaj s CE hlačami
- ustreza vsem Blalakader hlačam z žepi za kolenčnike
- velikost: 207 x 180 x 20 mm

Šifra

Naziv

160123

4000-1202-9900 Kolenčnik siv

KOLENČNIK 4018 - 1200 - 9900

PODALJŠANI KOLENČNIKI
Zelo udobni in vzdržljivi kolenčniki, ki so odporni proti
pritisku in preboju žebljev. Narejeni so iz polietena.
Podaljšan model.
TKANINA:
- polieten
PODROBNOSTI:
- certifikat: EN 14404 tip 2, razred 1, skupaj s CE hlačami
- ustreza vsem Blalakader hlačam z žepi za kolenčnike
- velikost: 290 x 180 x 20 mm
Šifra

Naziv

161632

4018-1200-9900 Kolenčnik črn
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GLUŠNIKI IN ČEPI ZA ZAŠČITO SLUHA

GLUŠNIK ZA UŠESA 3790 - 10

GLUŠNIK ZA UŠESA 3760 - 10

GLUŠNIK ZA UŠESA
Glušniki za zaščito sluha s prilagodljivim okvirjem.
Glušniki so zelo udobni in imajo pralne in zamenljive
blazine.

GLUŠNIK ZA UŠESA
Glušniki za zaščito sluha s prilagodljivim okvirjem.
Glušniki so zelo udobni in imajo pralne in zamenljive
blazine.

NIVO ZAŠČITE:
- nivo zaščite: 28 dB

NIVO ZAŠČITE:
- nivo zaščite: 24 dB

PODROBNOSTI:
- prilagodljiv okvir
- nastavljiva glušnika
- pralne in zamenljive blazine

PODROBNOSTI:
- prilagodljiv okvir
- nastavljiva glušnika
- pralne in zamenljive blazine

Šifra

Naziv

Šifra

Naziv

087889

3790-10 Glušnik profi KWB

192263

3760-10 Glušnik KWB

ČEP ZA ZAŠČITO SLUHA 3729 - 00

ČEP ZA ZAŠČITO SLUHA 3759 - 00

ČEPI ZA ZAŠČITO SLUHA NA OBROČU
Čepi za zaščito sluha na obroču so zelo diskretni in so
univerzalne velikosti. Čepi so pralni in so prijazni do
kože.

ČEPI ZA ZAŠČITO SLUHA NA VRVICI
Čepi za zaščito sluha na vrvici so zelo diskretni in so
univerzalne velikosti. Čepi so pralni in so prijazni do
kože.

NIVO ZAŠČITE:
- nivo zaščite: 24 dB

NIVO ZAŠČITE:
- nivo zaščite: 21 dB

PODROBNOSTI:
- prijazni do kože
- univerzalna velikost
- pralni

PODROBNOSTI:
- prijazni do kože
- univerzalna velikost
- pralni

Šifra

Naziv

088499 3729-00 Čep za zaščito sluha na obroču
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Šifra

Naziv

088498 3759-00 Čep za zaščito sluha na vrvici

ČEPI, ZAŠČITNA OČALA, ZAŠČITNA GARNITURA

ČEP ZA ZAŠČITO SLUHA 3758 - 00

ZAŠČITNA OČALA 3781 - 10

ČEPI ZA ZAŠČITO SLUHA
Čepi za zaščito sluha so zelo diskretni in so univerzalne
velikosti. Čepi so pralni in so prijazni do kože.

PROZORNA ZAŠČITNA OČALA
Prozorna zaščitna očala proti mehanskimi, optičnimi in
kemični nevarnosti. Polikarbonatske leče

NIVO ZAŠČITE:
- nivo zaščite: 32 dB

PODROBNOSTI:
- prozorna leča
- polikarbonatske leče
- zaščita proti proti mehanskimi, optičnimi in kemični
nevarnosti
- optični razred: 1

PODROBNOSTI:
- prijazni do kože
- univerzalna velikost
- pralni
- pakirano: 4kos
Šifra

Naziv

088032 3758-00 Čep za zaščito sluha 4-delni

Šifra

Naziv

097234 3781-10 Očala zaščitna okvir nast.

ZAŠČITNA OČALA 3781 - 00

ZAŠČITNA GARNITURA 3757 - 00

ZATEMNJENA ZAŠČITNA OČALA
Zatemnjena zaščitna očala proti mehanskimi, optičnimi
in kemični nevarnosti. Polikarbonatske leče

ZAŠČITNA GARNITURA
Glušniki za ušesa, prozorna zaščitna očala in fini prašni
ščitnik za nos in usta.

PODROBNOSTI:
- zatemnjena leča
- polikarbonatske leče
- zaščita proti proti mehanskimi, optičnimi in kemični
nevarnosti
- optični razred: 1
- UV zaščita: 400

PODROBNOSTI:
- glušnik za zaščito sluha, certifikat CE 0121/EN 352-1
pralne in zamenljive blazinice
- prozorna zaščitna očala, certifikat CE 0196/EN 166
- fini prašni ščitnik za nos in usta FFP1,
certifikat CE 0194/EN 149: 2001

Šifra

Naziv

Šifra

Naziv

097233

3781-00 Očala zaščitna črna UV 400

088501

3757-00 Zaščitna garnitura - 3 delna
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VARNOSTNA ČELADA

ZAŠČITNI SET ZA GOZDARJE 3792 - 80

VARNOSTNA ČELADA 3757 - 00

ZAŠČITNI SET ZA GOZDARJE
Zaščitna čelada z zaščito za obraz, glušniki in rokavice.

VARNOSTNA ČELADA
Varnostna čelada v rumeni barvi z nastavljivim
naglavnim trakom.

PODROBNOSTI:
- zaščitna čelada: certifikat EN 397
- zaščita za obraz: certifikat EN 1731
- glušniki z 2 točkovnim vzmetenjem, nivo zaščite 22 db,
certifikat EN 352-3
- rokavice križne: certifikat EN 388/1141
- čep za lahko premikanje vezirja gor in dol

PODROBNOSTI:
- material: PE
- nastavljiv naglavni trak
- prezračevalne reže
- žleb za dež
- barva: rumena
- certifikat: EN 397

Šifra

Naziv

Šifra

097217

3792-80 Zaščitni set za gozdarje

088502 3799-00 Čelada varnostna rumena
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Naziv

Zaščitna sredstva
za dihala

OBVARUJTE SE PRED ŠKODLJIVIMI DELCI

Ko pomislimo na zaščitno opremo, velikokrat pozabimo
na zaščito dihal. Delcev žagovine, strupene pline in
ostalih nevarnih snovi ne vidimo in mislimo, da niso
škodljivi, vendar še zdaleč ni tako.
Obvarujte se pred škodljivimi snovmi z vrhunskimi
zaščitnimi maskami švedskega proizvajalca Sundström.
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ZAŠČITNA SREDSTVA ZA DIHALA

OSNOVNA RAZLAGA
ZAŠČITNIH MASK
Zaščitne maske se uporabljajo za
zaščito dihalnih organov (pljuča).
Za popolno zaščito potrebujemo
masko + filter (ali kombinacijo
filtrov) + pred-filter. Vdihnjen
zrak potuje skozi filter in dihalno
membrano v masko. Izdihnjen zrak
je izpuščen od obraznega dela skozi
dva ventila za izdihovanje. Na voljo
je široka paleta dodatne opreme.
Filtri so pakirani posamezno, predfiltri pa so pakirani v paketih po
5 kosov. Za posebne namene se
lahko uporabita skupaj plinski filter
in protiprašni filter in se s pritiskom
združita (odvisno od tega proti
kakšnim snovem potrebujemo
zaščito). Cenovno najugodneje pa
je, da se kupi že vnaprej pripravljen
set (basic pack, premium pack)
in nato se samo dokupuje filtre in
pred-filtre.
VRSTE FILTROV:
P3 - to je filter proti trdnim delcem,
ki ga imenujemo tudi protiprašni
filter. Ta filter je zaščita pred
prahom in tekočimi delci v zraku.
Tekoči delci v zraku so npr. kapljice,
ki se sproščajo pri škropljenju ali
brizganju barve.
A1 - to je plinski filter, ki nudi
zaščito proti organskim plinom in
hlapom z vreliščem višjim od 65
°C. To je najpogosteje uporabljen
plinski filter. Obstajajo tudi drugi
filtri, ki nudijo zaščito proti drugim
plinom (glej prilogo filtri).
Pred-filter je zaščita za glavni
filter in podaljša življenjsko dobo
glavnega filtra za cca. 20 %.
Pred-filter je potrošni material z
omejenim rokom trajanja, zato ga je
treba pogosteje menjati kot glavni
filter.
Izbira filtra
Filter za delce ščiti samo pred delci.
Filter za pline ščiti samo pred plini/
hlapi. Kombinirani filter ščiti tako

65

pred trdnimi delci kot tudi pred
plini/hlapi. Različni filtri se lahko
prepoznajo po barvi in zaščitni
oznaki nalepke filtra. Kakšen filter
uporabiti, si oglejte v vodiču po
filtrih in dejavnostih. Katero masko
in filtre uporabljati. Vsaki maski
in vsakemu filtru so priložena
podrobna navodila za uporabo,
iz katerih je mogoče natančno
razbrati celoten postopek
sestavljanja maske in vse dodatne
informacije. Koliko časa je filter
uporaben. Originalno zaprt ima na
robu odtisnjen datum, do kdaj je
uporaben (3, 4 ali max. 5 let). Ko pa
se filter odpre, se začne izrabljati.
P3 filter je izrabljen takrat, ko
se upor vdiha toliko poveča, da
dihanje postane oteženo.
Plinski filter je izrabljen takrat, ko
uporabnik začuti vonj ali okus po
snovi, proti kateri se ščiti.
Življenjska doba maske je pri redni
uporabi najmanj 5 let, pri povprečni
pa 10 let.
SPLOŠNO O FILTRIH
Filtri za delce
Vsi Sundström filtri za delce
ujamejo in zadržijo delce v
filtrirnih sredstvih. Ko količina
ujetega kontaminanta v sredstvih
naraste, se prav tako poveča upor
pri dihanju. Filter zamenjajte po
2–4 tednih ali prej, če postane
pri dihanju opazna sprememba
upora. Filtri so potrošni material z
omejeno življenjsko dobo.
Filtri za pline
Vsak filter za pline je narejen tako,
da zagotavlja zaščito pri dihanju
pred določenimi kontaminanti.
Filter za pline absorbira in/ali
prisrka določene hlape in pline iz
kontaminiranega ozračja.
Kombinirani filtri
Pri delu v ozračju, ki vsebuje tako
delce kot pline (npr. barvanje
z razpršili), moramo uporabiti
protiprašni, oziroma filter za delce
in plinski filter skupaj. Oba filtra
združimo s pritiskom tako, da
puščice na protiprašnem filtru
oziroma filtru za delce kažejo proti
plinskemu filtru.
Filter 299 je kombiniran filter,
sestavljen iz tipa ABE, razred 1
plinskega filtra in P3 protiprašnega
filtra oziroma filtra za delce.

Pred-filter SR 221
Pred-filter SR 221 ni zaščitni
element in se ga nikoli ne smete
uporabiti kot primarno zaščito ali
kot nadomestilo za filter za delce.
Narejen je za preprečevanje, da
bi moteči delci prišli do zaščitnih
elementov. To poveča življenjsko
dobo primarnega filtra. Držalo
pred-filtra ščiti glavni filter pred
poškodbami pri rokovanju.
Namestitev filtra
1. Prepričajte se, da uporabljate
primeren tip filtra, da rok uporabe
filtra (pri neodprti embalaži) ni
pretečen.
2. Namestite filter/kombinacijo
filtrov tako, da puščice na filtrih
kažejo proti obrazu. Pazite, da se
bo rob filtra lepo prilegal v zato
namenjen utor (vdolbino) na maski.
3. Namestite pred-filter 221 v nosilec
pred-filtra in le tega s pritiskom
pritrdite na prednjo stran filtra.
Zamenjava filtra
Filtri so potrošni material z
omejenim rokom trajanja. Filtre
z vidnimi poškodbami je treba
zamenjati takoj. Protiprašni filter,
oziroma filter za trdne delce je
treba zamenjati po 2-4 tednih
ali prej, če se upor vdiha preveč
poveča. Zamenjava plinskih/
kombiniranih filtrov je odvisna od
rezultatov meritev onesnaženosti
delovnega prostora. Če meritev
ni mogoče opraviti, je potrebno
filter zamenjati vsak teden ali
prej, če skozi filter začutite vonj
ali okus po plinu ali če pride do
razdraženosti (vnetja). Življenjska
doba glavnega filtra se precej
podaljša ob redni zamenjavi predfiltra SR 221 (1 x dnevno). Pred-filter
nima predvidenega roka menjave.
Odvisen je od koncentracije/
količine delcev v zraku. Zamenja se
ga, ko se upor vdiha preveč poveča.
Shranjevanje
Filtri so najbolje shranjeni čisti
in suhi pri sobni temperaturi v
plastični vrečki.
Opombe
- P1 filter NE ščiti uporabnika pred
tekočimi aerosoli, rakotvornimi in
radioaktivnimi snovmi,
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mikroorganizmi (bakterije, virusi,
spore) ali biokemičnimi snovmi
(encimi, hormoni).
- P2 filter NE ščiti uporabnika pred
mikroorganizmi (virusi, spore)
ali biokemičnimi snovmi (encimi,
hormoni).
- P3 filter ŠČITI uporabnika pred
vsemi delci (prah, dim, sprej,
azbest, bakterije, virusi itd.).
Filter višjega razreda pokriva tudi
zaščito vseh filtrov nižjega razreda
(P3 pokriva tudi zaščito filtrov P2
in P1).
Filter je treba zamenjati, če je
poškodovan ali če se upor dihanja
poveča.
Protiprašni oziroma filtri za delce
nudijo zaščito samo pred delci.
Protiprašni oz filter za delce SR 510
P3 R ščiti uporabnika pred vsemi
delci (prah, dim, sprej, azbest,
bakterije, virusi itd.).
Filter ima največjo filtrirno površino
med podobnimi filtri (13 dm2 = 13 x
več kot klasične maske za enkratno
uporabo), kar zagotavlja izredno
nizek upor dihanja (0,3 – 0,35
mbar pri 30 l/min, v primerjavi s
standardno določeno vrednostjo
<1,2 mbar pri 30 l/min) in dolgo

življenjsko dobo filtra (uporaba
P3 filtrov je bolj ekonomična kot
uporaba klasičnih mask).
Filter SR 510 P3 R je treba
vedno uporabljati v kombinaciji s
predfiltrom SR 221, kar življenjsko
dobo filtra še podaljša.
Opozorila
- zaščite s filtri ne uporabljajte v
prostorih s premalo kisika
- plinski filtri nudijo zaščito samo
proti plinom/hlapom
- protiprašni, oziroma filtri za trdne
delce nudijo zaščito samo proti
trdnim delcem (npr. prah, meglice,
dim)
- zaščite s filtri ne uporabljajte za
zaščito proti neznanim plinom, ki
so lahko nemudoma smrtno
nevarni (IDLH). Prenehajte z
delom in zapustite delovno
področje, če dihanje postane
oteženo, če postanete omotični,
če vam postane slabo, če občutite
kakršnokoli neugodje ali če
začutite vonj ali okus po plinu
- nikoli ne spreminjajte ničesar v
zvezi s filtri

Vse filtre je mogoče kombinirati
med seboj, kar še poveča
uporabnost in ekonomičnost
Vsi omenjeni filtri so testirani in
odobreni glede na EN 371:1992, EN
143:1990 (210/310) in EN 141:1990
(217, 218, 297, 315, 316, 294, 195,
299) in so označeni s CE.
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SR 900

SR 100

POL-MASKI SR 900 IN SR 100

OBRAZNA MASKA SR 200

Pol-maska SR 900 je narejena iz termoplastičnega
elastomera (TPE), SR 100 pa iz silikona. Na razpolago
sta v dveh velikostih, to je S/M in M/L. Maski sta
opremljeni z dvema ventiloma za izdihovanje, ki
zagotavljata zelo nizek upor izdiha. Posebni
varovalni pokrovi uspešno ščitijo membrane ventilov
za izdihovanje pred iskrami, prahom in pršenjem
barve. Lahko prilagodljivi nosilni pasovi za glavo so
oblikovani, kot pentlja v obliki črke V. Imajo zaobljen
vrhnji pokrov, kar prispeva k bolj zanesljivemu
oprijemu. Ustreznost standardom: EN 140:1998.
Nominalni zaščitni faktor 50.

Obrazna maska SR 200 je narejena iz silikona.
Namenjena je za uporabo povsod, kjer se zahteva
enako udobje popolne varnosti in dobrega dihanja
kot tisto, za katerega so bile že priznane (potrjene)
pol-maske. SR 200 uporablja enak enostavni sistem
uporabe filtrov in enako možnost povezave na
filtrirno enoto stisnjenega zraka kot polmaske. Ima
dva ventila za izdihovanje z minimalnim uporom
izdiha, obrazni del iz silikona in lahko prilagodljive
nosilne pasove za glavo. Edinstven sistem vstopa
zraka v masko zagotavlja zelo nizek upor vdiha.
Maska je zelo lahka, okoli 450 g. Ustreznost
standardom: EN 136:1998 Nominalni zaščitni faktor
2000 (izmerjen več kot 62.000).

KOMBINACIJA FILTRA P3 IN ENEGA IZMED PLINSKIH FILTROV ZAGOTAVLJA POPOLNO ZAŠČITO DIHAL
Protiprašni filter P3
Pred-filter

Držalo pred-filtra
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Plinski filter

S kombiniranjem Sundström protiprašnih in plinskih
filtrov lahko maske SR 90-3, SR 100 in SR 200
uporabljamo za zaščito proti vsem poznanim
vrstam trdnih in tekočih delcev ter plinov in hlapov
pri brušenju, barvanju, lakiranju, lepljenju, gradbenih
delih, varjenju in vseh drugih delih, kjer je potrebna
zaščita dihalnih organov.
Sestavljanje kombiniranega filtra za pline in delce
Postavite filter za delce na vrh kartuše. Primite oba
zaščitna elementa. Močno pritiskajte, dokler ne
slišite, da se je filter za trdne delce zaskočil na filter
za pline (slika 1a). Filter za trdne delce se bo vedno
zaskočil s filtrom za pline, filter za pline pa se ne bo
zaskočil na filter za trdne delce. Filter za pline vedno
vstavite v respirator.
Ločevanje kombiniranega filtra za pline in delce
V prostor med spodnjim robom filtra za trdne delce
in majhnim jezičkom, ki štrli v filter za pline, vstavite
kovanec. Močno potisnite in obrnite kovanec, da se
filtra ločita (slika 1b).
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Šifra

Naziv

143528

Zaščitna maska Sundstrom Premium P3R+A1

143527

Zaščitna maska Sundstrom Basic P3R

143530

Filter Sundstrom 217 A1

143531

Filter Sundstrom SR315 ABE1

143529

Filter Sundstrom SR 510 P3R

143532

Predfilter Sundstrom SR 221 5 kosov

143533

Čistilna krpica Sundstrom

PREMIUM PACK P3R+A1

BASIC PACK P3R

SET VSEBUJE:
Pol-masko SR 100 iz silikona, filter trdnih delcev P3
R, plinski filter SR 217 A1, 5 pred-filtrov SR221, nosilec
pred-filtra, čistilno krpico, navodilo za uporabo.

SET VSEBUJE:
Pol-masko SR 900 iz termoplastičnega elastomera
(TPE), filter trdnih delcev P3 R, 5 pred-filtrov, nosilec
pred-filtra, čistilno krpico, navodilo za uporabo.

Primerno za uporabo v prašnih okoljih, na primer pri:
pranje pod visokim pritiskom in razmaščevanjem (filter
za pline in trdne delce), barvanje s spreji (filter za pline
in trdne delce), pesticidi (filter za pline in trdne delce),
lepila in lakiranje (samo plinski filter), slikarstvo (samo
plinski filter).

Primerno za uporabo v prašnih okoljih, na primer pri:
čiščenje prahu, obdelava lesa, cement in kamniti prah,
seno, slama, zrnje, vodne poškodbe, plesni, dimniki,
čiščenje prezračevalnih naprav.
Pakirano v priročni embalaži za shranjevanje.

Pakirano v priročni embalaži za shranjevanje.

PREMIUM PACK P3R+A1

BASIC PACK P3R

Maska SR 100

Filter P3-R

Filter 217-A1

Maska SR 900

Filter P3-R

Nosilec predfiltra

Predfilter SR-221

Čistilna krpica

Nosilec predfiltra

Predfilter SR-221

Čistilna krpica
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ZAŠČITNI FILTRI, KI SO NA VOLJO PO NAROČILU - GLEJ

*

Šifra

Naziv

143530

Filter Sondstrom 217 A1

Standard: EN 14387:2004

143531

Filter Sondstrom 315 ABE1

Standard: EN 14387:2004

143529

Filter Sondstrom SR 510 P3R

Standard: EN 143:2000, EN 12941/12942:1998

143532

Predfilter Sondstrom SR 221 5 kosov

Standard: CE kategorija 1

PLINSKI FILTRI SO RAZPOREJENI PO RAZREDIH IN TIPIH
Razred filtra

Testirano pri koncentracijah nad:

1

0,1 % vol. = 1.000 ppm (parts per milion - število delcev na miljon)

2

0,5 % vol. = 5.000 ppm (parts per milion - število delcev na miljon)

3

1,0 % vol. = 10.000 ppm (parts per milion - število delcev na miljon)

Tip filtra

Ščiti proti

Barvna koda

A

Organskim plinom in hlapom/ npr. za uporabo pri delu s topili za lake
in lepila, white špiritom in toluenom

rjava

B

Anorganskim plinom in hlapom/ npr. za uporabo pri delu s klorom,
bronom, cianovodikovo kislino, žveplovodikom

siva

E

Kislo reagirajoči plini/ kot žveplena kislina in solna kislina

rumena

K

Amonijaku in njegovimi derivati

zelena

Ob zasičenosti filtra pride do pronicanja škodljivih snovi v notranjost maske in s tem do poškodb na dihalnih organih
uporabnika. Zato je filter treba zamenjati že pred zasičenostjo. Uporabljajte samo filtre, ki so originalno zapakirani.
Plinski filtri nudijo zaščito samo proti plinom in hlapom.
B

A

D

A
B

217 A1 C

218 A2

D

B

315 ABE1 C 294 ABE2

D

A

B

316 K1

*

C

295 K2

*

A

B

A

D

D
ABEK1

*

C

AX

*

C

Plinska filtra 217 A1 in 218 A2 ščitita uporabnika pred organskimi plini z vreliščem višjim od 65°C.
Plinska filtra 315 ABE1 in 294 ABE2 ščitita uporabnika pred organskimi plini z vreliščem višjim od 65°C, anorganskimi
plini in kislo reagirajočimi plini/hlapi.
Plinski filter ABEK1 nudi uporabniku enako zaščito kot filter 315 ABE1 in še dodatno zaščito proti amonijaku in
njegovimi derivati.
Plinski filter AX ščiti uporabnika pred organskimi plini z vreliščem enakim ali manjšim od 65°C (npr. aceton).
Plinska filtra 316 K1 in 295 K2 ščitita uporabnika pred amonijakom in njegovimi derivati.

PROTIPRAŠNI FILTRI ZA TRDNE DELCE SO RAZPOREJENI PO RAZREDIH
Razred filtra

Ščiti proti

Zbiralna zmogljivost
(NaCl), suhi/trdni delci

Zbiralna zmogljivost (parafinsko olje), mokri/tekoči delci

P1

trdnim delcem

80 %

-

P2

trdnim in/ali tekočim delcem

94 %

98 %

P3

trdnim in mokrim delcem

99,95 %

99,99 %

A
E
Pred-filter SR 221 je namenjen za filtriranje
Ker filter P1 pravzaprav ne nudi skoraj
B
trdnih delcev in s tem podaljša življenjsko
nobene zaščite, filter P2 pa 120 X
dobo filtrov. Namesti se v držalo pred-filtra
manjšo zaščito od filtra P3 in je razlika
C
in potem se namesti na filter trdnih delcev
v ceni med P2 in P3 samo 10 %,
P3 R. Vrstni red sestave: pred-filter, filter
ima Sundström Safety AB v svojem
trdnih delcev, plinski filter, maska.
programu samo filter P3, ki ščiti pred D
SR 221
P3 R
vsemi delci (prah, dim, sprej, azbest,
bakterije, virusi, itd.).
A: srednji filter | B: talilno lepilo | C: označevalna nalepka | D: ohišje filtra | E: tesnilo

69

ZAŠČITNA SREDSTVA ZA DIHALA

ČIŠČENJE, BRUŠENJE, LAKIRANJE
Barvanje/Lakiranje

Škodljive snovi

Filter

Visokotlačno in parno čiščenje

uparjeni delci čistila

A1 ali A2+P3

Brušenje

Škodljive snovi

Filter

Rja

kovinski prah/prah rje

P3

Barve, premazi

barvni delci

P3

Les, splošno

lesni prah

P3

Trd lesa, npr. hrast

lesni prah

P3

Železo, jeklo

kovinski prah

P3

Umetne mase

delci/prah umetnih mas

P3

Malta, zid, beton

kamnit prah

P3

Odstranjevanje barve/lepila:

Škodljive snovi

Filter

Odstranjevanje barve

fini barvni delci

P3

Odstranjevanje barve (krom)

fini barvni delci

P3

Odstranjevanje barve z zažiganjem

fini barvni delci in plini

ABE1 + P3

Odstranjevanje in brušenje lepila

fini delci

P3

Barvanje/Lakiranje

Škodljive snovi

Filter

Barvanje/Beljenje

hlapi topila

A1 ali A2

Barvanje/Beljenje z vodotopnimi barvami

med drugim tudi hlapi topila

A1 ali A2

Lakiranje

hlapi topila

A1 ali A2

Brizganje barve

barvna meglica

A1 ali A2+P3

Lakiranje (brizganje) z vodotopnimi barvami

barvna meglica

A1 ali A2+P3

Lakiranje (brizganje) z barvami, ki vsebujejo topila

hlapi topila/barvna meglica

A1 ali A2+P3

Obdelava lesa

Škodljive snovi

Filter

Brušenje na splošno

fini delci, lesni prah

P3

Brušenje trdega lesa, npr. hrasta

fini delci, lesni prah

P3

Žaganje

fini delci, lesni prah

P3

Delo z belili, ki vsebujejo topila

hlapi topila in meglica

ABEK1+P3

Uporaba lakov in sredstev za zaščito lesa, vodotopnih premazov, arzena

med drugim tudi organski hlapi

ABEK1+P3

Uporaba premazov, ki vsebujejo krom in baker

fina barvna meglica

ABEK1+P3

Čiščenje:

PREDELAVA LESA
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PREDELAVA LESA
Odstranjevanje barve/lepila

Škodljive snovi

Filter

Odstranjevanje barve

fini barvni delci

P3

Odstranjevanje barve (krom)

fini barvni delci

P3

Odstranjevanje barve z zažiganjem

fini barvni delci in plini

ABE1 + P3

Odstranjevanje in brušenje

lepila fini delci

P3

Luženje

kisli plini

ABE1+P3

Površinska zaščita

Škodljive snovi

Filter

Lakiranje

hlapi topila

A1 ali A2

Barvanje z vodotopnimi barvami

med drugim tudi hlapi topila

A1 ali A2

Lakiranje z barvami, ki vsebujejo topila

hlapi topila

A1 ali A2

Lakiranje (brizganje) z vodotopnimi barvami

barvna meglica

A1 ali A2+P3

GRADBENIŠTVO
Priprava/Gradnja

Škodljive snovi

Filter

Rušenje

prah na splošno

P3

Obdelovanje mehkega lesa

lesni prah

P3

Obdelovanje trdega lesa

lesni prah

P3

Prisotnost azbesta

delci azbesta

P3

Zemeljska dela, izkop

kontaminirana/onesnažena tla

ABEK1+P3

Vlivanje temeljev

prah betona

P3

Žaganje/kovičenje/varjenje

kovinski prah/dim varjenja

ABE1+P3

Brušenje

kovinski prah

P3

Gradnja

prah/delovne tekočine

ABE1+P3

Gradnja

zemeljski prah/onesnažena tla P3

Zaključna dela

Škodljive snovi

Filter

Čiščenje

fin prah

P3

Obdelava lesa na splošno

lesni prah

P3

Varjenje

kovinski prah/dim varjenja

ABE1+P3

Polaganje ploščic/krovstvo

kamnit/opečnat prah

P3

Izolacija strehe

prah in vlakna

P3

Pleskanje/barvanje

organski hlapi

A1 ali A2
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RAZNO
Popravila avtomobila

Škodljive snovi

Filter

Varjenje

kovinski dim, ozon, Nox

ABE1+P3

Barvanje (brizganje)

barvna meglica, hlapi topila

A1 ali A2+P3

Barvanje

hlapi topila

A1 ali A2

Menjava sklopke in zavornih oblog

fin prah, azbest

P3

Delo z lepili

Škodljive snovi

Filter

Nanašanje lepil

hlapi topila

A1 ali A2

Nanašanje lepil (brizganje)

meglica lepila, hlapi topila

A1 ali A2+P3

Lepilo za epoksidne smole

hlapi

A1 ali A2+P3

Delo s poliestrskimi smolami

fini delci, hlapi topila

A1 ali A2+P3

Delo z lepili

Škodljive snovi

Filter

Škropljenje

pare insekticidov in pesticidov A1 ali A2+P3

Varjenje

Škodljive snovi

Filter

Aluminij

aluminij-oksidni dim

ABE1+P3

Jeklo

kovino-oksidni dim

ABE1+P3

Cink

cink in kovinski dim

ABE1+P3

PRIPOROČILO: Uporabljajte pred-filter SR 221 saj boste s tem podaljšali življenjsko dobo glavnega filtra.
POMEMBNO OPOZORILO!
Zaščitne maske s filtri ne uporabljajte v naslednjih primerih:
- če je vsebnost kisika v delovnem prostoru manjša kot 19 %
- pri delu v zelo tesnih prostorih (cevovodi, cisterne, zbiralnikih, ipd.)
- pri delu z neznanimi škodljivimi snovmi ali koncentracijami
- če maska zaradi brk, brade, ipd. ne tesni dobro
V zgornjih primerih uporabite Sundströmov sistem za filtriranje stisnjenega (kompresiranega) zraka - slike spodaj.

SR 200 Airline

SR 90 Airline
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ZAŠČITNA MASKA VIPLAM 9933 FFP3D

ZAŠČITNA MASKA VIPLAM 9920 FFP2D

ZAŠČITNA MASKA Z IZDIŠNIM VENTILOM
Zaščitna maska, ščiti pred trdnimi in tekočimi aerosoli
(prah, dim, megla …), ki niso lahko hlapljivi, dovoljena
presežena mejna vrednost škodljivih snovi do 30 x.

ZAŠČITNA MASKA Z IZDIŠNIM VENTILOM
Zaščitna maska, ščiti pred trdnimi in tekočimi aerosoli
(prah, dim, megla …), ki niso lahko hlapljivi, dovoljena
presežena mejna vrednost škodljivih snovi do 10 x.

PODROBNOSTI:
- vgrajen izdišni ventil omogoča lahek izdih, zniža
temperaturo v maski in zmanjša kondenziranje pare
- mehka tesnilna pena po celem obodu maske za udobno
uporabo in 12 mm široke elastike z regulacijo za dobro
pritrditev
- elektrostatična mikrovlakna za nizek upor pri dihanju
- standard EN 149:2001- klasa FFP3

PODROBNOSTI:
- izdišni ventil omogoča lahek izdih, zniža temperaturo
v maski in zmanjša kondenziranje pare
- elektrostatična mikrovlakna omogočajo odlično filtracijo
in nizek upor pri dihanju
- standard EN 149:2001- klasa FFP2

Šifra

Naziv

Šifra

Naziv

143526

Zaščitna maska Viplam 9933 FFP3D

143523

Zaščitna maska Viplam 9920 FFP2D

ZAŠČITNA MASKA VIPLAM 9916 FFP1

ZAŠČITNA MASKA VIPLAM 9945 FFP1

ZAŠČITNA MASKA
Zaščitna maska, ščiti pred trdnimi in tekočimi aerosoli
(prah, dim, aerosoli, megla, ...), ki niso lahko hlapljivi,
dovoljena presežena mejna vrednost škodljivih snovi do 4x.

ZAŠČITNA MASKA
Zaščitna maska, ščiti pred trdnimi in tekočimi aerosoli
(prah, dim, aerosoli, megla, ...), ki niso lahko hlapljivi,
dovoljena presežena mejna vrednost škodljivih snovi do 4x.

PODROBNOSTI:
- elektrostatična mikrovlakna omogočajo odlično filtracijo
in nizek upor pri dihanju
- standard EN 149:2001- klasa FFP1

PODROBNOSTI:
- aktivno oglje absorbira organske vonjave (pline, hlape)
do mejne vrednosti
- elektrostatična mikrovlakna omogočajo nizek upor pri
dihanju
- standard EN 149:2001- klasa FFP1

Šifra

Naziv

Šifra

Naziv

143522

Zaščitna maska Viplam 9916 FFP1

143524

Zaščitna maska Viplam 9945 FFP1 oglje
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ZAŠČITNE MASKE DIHAL, KI USTREZAJO STANDARDU EN149:2001
Razvrstijo se v eno od treh kategorij glede na njihovo učinkovitost filtra pod laboratorijskimi pogoji:
FFP1 - učinkovitost filtriranja 78%, skupno prepuščanje 22%
FFP2 - učinkovitost filtriranja 92%, skupno prepuščanje 8%
FFP3 - učinkovitost filtriranja 98%, skupno prepuščanje 2%
To pomeni, da FFP3 respirator maska izloči vsaj 98% v zraku vdihljivih delcev, medtem ko FFP1 respirator maska
izloči vsaj 78% vdihljivih delcev. FFP3 respirator maske so zato najbolj učinkovite pri filtriranju drobnih delcev,
vključno z virusi, sporami plesni in azbesta.
Normalno nižji razred maske/maske za prah, so ocenjene nižje in ponujajo manjšo zaščito za drobne delce.
FFP3 maske: FFP 3 respiratorji za skupno prepuščanje filtriranje delcev so odobreni za uporabo pred trdnimi in
tekočimi aerosoli v skladu z EN149:2001. Primerni so za zaščito pred visoko toksičnimi škodljivimi snovmi v
koncentracijah do 50 x OEL ali 20 x APF.
Priporočena uporaba: tekstilna industrija, obrtno delo, železarska in jeklarska industrija, rudarstvo, podzemno
stavbarstvo, obdelava lesa, varjenje, rezanje in litje kovin, bolnišnice, laboratoriji, nadzor bolezni, farmacevtska
industrija, odlaganje strupenih odpadkov, izdelavo baterij (Ni-Cad) ... itd. FFP3 respiratorji lahko nudijo zaščito
pred trdnimi in tekočimi aerosoli in dimi, ki vsebuje naslednje materiale, kot so: azbestom, kalcijev karbonat, kaolin,
cement, celuloza, žveplo, bombaž, moka, ogljik, barvne kovine, trde les, silicij, polimeri, rastlinska in mineralna olja,
baker, aluminij, bakterije, glive in Mycobacterium tuberculosis (TB), krom, mangan, nikelj, platina, strihnin, kovinski
prah in dim, virusi in encimi in spore plesni.
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Tehnični opisi in mere v tem katalogu, tudi tiste s slikami
in risbami niso zavezujoče.
Pridružujemo si pravico do oblikovnih izboljšav.
Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne tiskarske
napake ali druge napake, ki bi se lahko pojavile pri
izdelavi kataloga.
Copyright: prepovedana je objava, predelava in kopiranje
objavljenih vsebin, brez vednosti Starman d.o.o.
The technical descriptions and dimensions in this
catalogue, also those with the photographs and
drawings, are not binding.
We reserve the right to make design improvements.
We bear no liability for any misprints or other errors
that might occur in the production of this catalogue.
Copyright: It is forbidden to publish, edit and copy published
content without the knowledge of Starman d.o.o.
Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod brezami 2, 1218 Komenda
tel: +386 (0)1 724 79 00
e-mail: info@starman.si
www.starman.si
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