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ALAPANYAGAINK

LÁNGÁLLÓ
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Az Araflame™ egy anyagában
lángálló, könnyű alapanyag, mely
aramid szálból készül. Hő hatására
nem gyullad meg és nem zsugorodik.

ANTI-STATIC
ANTI-STATIC

MODA
MODAFLAME
FLAME
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Modaﬂame™ alapanyagunk lángálló,
hegesztési védelmet, elektromos ív
elleni védelmet és antisztatikusságot
biztosít. Összetétele 60% modakril,
39% pamut és 1% szénszál.

A Modaﬂame Knit™ lángálló és
antisztatikus
tulajdonságokkal
rendelkező kötött alapanyag.

ANTI-STATIC

MODA FLAME
F L A M E R E S I S T A N T

Az egyedi fejlesztésű Bizweld™ lángálló termékválaszték minden tagja
garantálja a kényelmet és a magas fokú, hatékony védelmet.

SAFE

WELDER

100% beavatott pamut anyag,
speciális lángálló bevonattal ellátva.

Maximális
lélegzőképességű,
technikai
alapanyagból
készül,
mely PU bevonattal rendelkezik.
Rugalmas 100% Poliészter trikó
szövés, 180g. A Sealtex™ AIR anyag
kimagasló vízálló, szélálló és lélegző
tulajdonsággal rendelkezik.

A HiVisTex fényvisszaverő szalag
mértékadó a kategóriájában. EN 471
minősítéssel rendelkezik és kiváló
teljesítményt nyújt minden időjárási
körülmény között.

A
Sealtex
Flame
anyagunk
lángállóságot és vegyszerállóságot
biztosít. PU bevonattal rendelkezik,
rugalmas és könnyű.

300 Denier 100% poliészter szálból
készül, mely kiváló kopásállóságot
és szakadásállóságot biztosít. Az
anyag belső részén lévő PU bevonat
strapabíróvá és vízállóvá teszi. A
külső részen folttaszító bevoanttal
rendelkezik, így rendkívül könnyen
tisztítható.

Maximális
lélegzőképességű,
technikai alapanyagból készül,
mely PU bevonattal rendelkezik.
Rugalmas 100% Poliészter trikó
szövés, 185g
Sealtex™ Ocean anyagunk 95%
PVC és 5% PU összetételű, 310g
súlyú. Nagyon puha és extrém
rugalmas. A PVC ismert hátrányait
teljesen kiküszöböltük a PU anyag
hozzáadásával. Maximálisanvízálló
kívül, belül pedig komfort tricot
belsővel készül a kényelemért.

300 245
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Cotton Comfort anyagunk 55% pamut
/ 45% poliészter összetételű. Speciális
kialakítással a pamut anyag a belső
részen a poliészter anyag pedig a
külső részén található, így kényelmes,
mégis strapabíró. Az EN 20471
szabvány szerint minősített.

A Technik a legújabb felső kategóriás
technikai
alapanyag.
Laminált,
vízálló és lélegző tulajdonságokkal
rendelkező
membránszerkezetű
anyagból készül, egyedi eljárással.

A Fortis kiváló minőségű kevertszálas
alapanyag (65% poliészter/35%
pamut). A legpraktikusabb választás.

100% lélegző Oxford szövésű,
rendkívül
kopásálló
poliészter
alapanyag. Texpel vízlepergető és
folttaszító bevonattal rendelkezik.
A Fortis Plus az ipari mosásnak
is maximálisan ellenálló, kiváló
minőségű kevertszálas alapanyag
(65%
poliészter/35%
pamut).
Strapabírás, védelem és kiváló
viselési komfort.

PORTWEST

A Bizﬂame Pro anyag teljes
hegesztési védelemet, lángállóságot
és antisztatikusságot biztosít. 99%
pamut és 1% szénszál összetételű.

MOLE

PRO

A BizFlame Rain™ anyag a Bizﬂame
alapanyag tulajdonságain felül eső
elleni védelmet és jól láthatóságot
is biztosít.

Magas frekvenciájú hegesztéssel
készült
varrásokkal
rendelkező
vízálló anyag. Erős, rugalmas
olaj, gázolaj és zsírálló, melyről
minden szennyeződés egyszerűen
letörölhető.

Vestport alpanyagunk 100% wrap
szövésű
poliészterből
készül.
Könnyű, kényelmes és magas
lélegzőképességet biztosít.

A BizFlame™ Plus egy lángálló és
antisztatikus
tulajdonságokkal
rendelkező innovatív, új fejlesztésű
alapanyag.

A Bizﬂame Multi egy speciális
alapanyag,
mely
lángmentes,
hegesztő,
antisztatikus
és
vegyvédelmi funkciókat biztosít.
99% pamut és 1% szénszál
összetételű

KLASSZIKUSOK

Az
anyag
polipropilén
szubsztrátumból
és
rétegelt
mikropórusos
polyethlene
ﬁlmből készül (PP/PE). A külső
réteg
megakadályozza
a
folyadékmolekulák
behatolását,
a speciális szerkezet ugyanakkor
lehetővé teszi a belül keletkező
gőzmolekulák, pára távozását.

Az Ignis anyag 95% meta-aramid
& 5% para-aramid összetételű. A
tükörszerű felület visszaveri a sugárzó
hőt és ellenáll a lánghatásnak.

Ez
a
kevertszálas
(65%
poliészter/35% pamut) alapanyag
nagy teljesítményt és kényelmet
biztosít. Beavatott, kiváló színtartó
és mindent tud, ami egy modern
munkaruha anyagtól elvárható.

A Tradeguard™ egy exkluzív,
kiválóan színtartó kevertszálas (65%
poliészter/35% pamut) alapanyag.
Egyenletesen magas minőségű, erős,
tartós és jó megjelenésű beavatott
anyag, mely ideális választás
többféle munkakör részére is. Kétféle
vastagságban (300g, 245g) készül.

A Portwest Texo választék, mely
egyedülállóan
kényelmes
és
praktikus modelleket kínál. Puha
tapintású, pamutban gazdag anyag,
mely komfortos és tartós.

100%
pamut
alapanyagunk
kényelmes és lélegző. Ipari mosásra
is kiválóan alkalmas.

A védett Cordura® anyag az
alapanyagok
legmagasabb,
prémium kategóriáját képviseli.
Utolérhetetlen
kopásállósággal,
folttaszító
tulajdonsággal
és
tartóssággal rendelkezik.

TM

Speciális szalagok IW=szalag
mosáshoz FR=lángmentes szalag

ipari

1098 teljes termékválaszték
HUNGARIAN

Ripstop
anyagunk
100%
poliészterből készül PVC bevonattal.
Strapabíró
és
kiváló
vízálló
tulajdonságokkal rendelkezik.

A Texpel egy speciális folttaszító,
vízlepergető és lélegző bevonat,
mely a kényelmet nem befolyásolva
áll
ellen
a
mindennapos
behatásoknak.

