
www.haberkorn.hu

Munkavédelem
2016



Telefon
Az alábbi időszakokban ér el bennünket a feltüntetett 
elérhetőségeinken:
Hétfőtől csütörtökig: 7.30 – 16.00
Pénteken: 7.30 – 13.30

Fax
Küldje el faxon kérdéseit ügyfélszolgálatunknak!

E-mail
Küldje el rendelését e-mailen vevőszolgálatunknak!

E-shop
A shop.haberkorn.hu oldalon kényelmesen vásárolhat a 
nap 24 órájában. Az árak mellett a termékek elérhetőségére 
vonatkozóan is minden információt megtalál.

Haberkorn Kft.
www.haberkorn.hu

H–1087 Budapest
Asztalos Sándor u. 12.
T +36 1 477 1040
F +36 1 303 0262



Egyszerűen Önért
Saját kapcsolattartó
és szakértő csapat
Know-how minden szinten – a Haberkorn az összes 
forgalmazott terméket illetően megfelelő szaktudással 
rendelkezik. Személyes tanácsadója és szakértő csapatunk 
minden kérdésben készséggel áll rendelkezésére.

Területi képviselők
Helyben segítünk

Termékfelelősök
Kiemelkedő szakismeret speciális kérdésekben

Ügyfélszolgálat
Szakértelem és pontosság a napi ügymenetben

Szakértő csapat
Széles tudásbázis minden területen



Egyszerűen jobb 
A Haberkorn
leegyszerűsíti
a beszerzést. 

A nagyszámú beszállító, a sokféle beszerzendő tétel és a szükséges 
műszaki egyeztetés miatt a beszerzés általában jelentős belső erő-
forrásokat emészt fel.

A Haberkornnal egyszerűbben és gazdaságosabban működhet 
a beszerzés.

Készséggel állunk rendelkezésére
• átfogó tanácsadással,
• 30.000 raktáron lévő termékkel,
• innovatív szolgáltatás csomagjainkkal, valamint
• kiforrott logisztikai megoldásainkkal.

Mindezek igénybevételével tehermentesítheti vállalkozását és egy-
szerűbbé, s következésképpen gazdaságosabbá teheti a beszerzés 
folyamatát.







Egészség, teljesítmény és
fenntarthatóság korszerű
munkavédelemmel
Több mint 40 éve a munkavédelem szakértője
A Haberkorn, Ausztria legnagyobb műszaki kereskedő 
cége, 1975 óta forgalmaz munkavédelmi termékeket, és 
akkoriban az első olyan nagykereskedő volt, amely tetőtől-
talpig kínált munkavédelmi felszerelést. Az áruválaszték 
mára mintegy 15 000 munkavédelmi termékre bővült.
A Haberkorn Kft. 1993-ban alakult az osztrák Haberkorn 
Holding leányvállalataként. Magyarországon a Haberkorn 
egy budapesti központtal és egy miskolci telephellyel 
rendelkezik. Dolgozóink létszáma meghaladja a 40 főt.
Elsősorban ipari végfelhasználóknak forgalmazunk munka-
védelmi termékeket. Termékválasztékunk főként az Európai 
Unióban készülő, minőségi árukat foglalja magában.

Több mint pusztán a legnagyobb munkavédelmi 
kereskedő 
Az elmúlt negyven évben nem csupán a forgalmazott 
termékek köre bővült. A Haberkorn ez idő alatt azt is célul 
tűzte ki maga elé, hogy partnereinek olyan logisztikai szol-
gáltatásokat fejlesszen, melyek segítenek az általa szállított 
eszközök cégen belüli szétosztásában. Az itt felhasznált 
eszközök gyakran nagy forgássebességű, de kis értékű 
eszközök, melyek cégen belüli logisztikája (beszerzés, 
raktározás, eszközkiadás, készletmenedzsment) jelentős 
belső erőforrásokat köt le és legtöbb esetben felhaszná-
lásuk ellenőrzése, illetve költséghelyenkénti nyilvántartása 
sem megoldott. Cégünk C-eszközmanagement megoldásai 
segítenek abban, hogy az általunk szállított eszközökből 
annyi fogyjon, amennyire feltétlenül szükség van, illetve a 
kiszolgálás a lehető legkevesebb belső erőforrást kösse 
le. Ezzel az egyszerű rendszerrel jelentősen csökkenthe-
tő a raktárkészlet, nyomon követhető a felhasználás, és 
automatizálhatóak a rendelési folyamatok.

A Haberkorn halad a korral
A Haberkorn legutóbbi munkavédelemmel kapcsolatos 
újítása, a H-Plus cipő- és ruházati termékcsalád bevezetése 
is azt mutatja, hogy a Haberkorn folyamatosan halad 
a korral. A H-Plus termékeket ergonomikus szabás és 
forma, tetszetős dizájn és praktikus funkciók sora jellemzi. 
A Haberkorn az évtizedek során számos termékterületen 
tett szert gyártói szakértelemre, amit saját márkás termékei 
mellett a nagy ipari és építőipari cégek számára gyártott 
számtalan egyedi termék is bizonyít.

A Haberkorn az utóbbi évtizedekben a széles termékpa-
letta, a megalapozott szaktanácsadás és a legkiválóbb 
szolgáltatások együttesének köszönhetően Magyarország 
egyik munkavédelmi szakértőjévé vált. Az összes for-
galmazott termék esetén kiemelkedő szakmai tudással 
rendelkezünk, így tudjuk partnereinknek folyamatosan 
biztosítani a tanácsadást, felmerülő problémájukra a meg-
oldást, a termékek és eszközök használatának betanítását.

A Haberkorn H-Plus saját márkája – az ár-értékarány, 
az elérhetőség és a minőség optimális kombinációja.



Egyszerűen több
Munkavédelmi
szolgáltatáscsomagok

Oktatások
Vegyen részt a legkülönbözőbb szakterületet érintő tréningjeinken, és vegye igénybe az egyéni védő-
eszközök témájában kínált szakoktatásunkat.

Munkahely-ellenőrzés
Készséggel támogatjuk Önt – akár helyben is – a munkahelyén fennálló veszélyek felmérésében, 
a terméktervezésben és termékkoncepciók kidolgozásában.

Termék-feliratozás és -logózás
Céges logóját vasalással, hímzéssel, matricázással vagy szitanyomással visszük fel a munkaruházati 
termékekre. Kérje egyedi ajánlatunkat!



Aktuális
ARBEITSSCHUTZ

24. September bis

07. Dezember 2012

www.haberkorn.hu

A szabványok és jogszabályok naprakész ismerete
Az európai szabványokat és törvényeket folyamatosan módosítják a munkavállalók védelmére vonatkozó 
legújabb követelményeknek való megfelelés érdekében. A Haberkornnál folyamatosan fi gyelemmel 
kísérjük a változásokat és készséggel nyújtunk naprakész felvilágosítást az aktuális előírásokat illetően.

Haberkorn Aktuális
Kiadványunk a legújabb termékekkel, a várható trendekkel, innovatív anyagokkal és az aktuális ajánlatokkal 
kapcsolatban nyújt tájékoztatást.

Személyes átvétel
Budapesti mintaboltunkban gyorsan és egyszerűen vásárolhat, ezenkívül készséggel tájékoztatjuk új 
termékeinkről, melyekről kérésre mintát is bemutatunk.

Szakértői tanácsadás
Speciális kéréseivel és igényeivel forduljon bizalommal területi képviselőjéhez vagy ügyfélszolgálati 
munkatársainkhoz, akik szaktudásukkal készséggel állnak az Ön rendelkezésére.

A beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásainkat minden esetben 
vevőink igényeihez igazítjuk, legyen szó egyéni védőeszközök 
szállításáról, az eszközök felhasználóinak oktatásáról vagy 
éppen a leesés elleni védelem felülvizsgálatáról. A Haberkorntól 
érkező minden egyes rendeléshez további szolgáltatások sora 
kapcsolódik, melyeket ki-ki tetszés szerint vehet igénybe.



Egyszerűen gazdaságosabb
Optimalizált beszerzés

A beszerzés komplex folyamat, ám a gyakorlat azt mutatja – és a kutatások is 
azt igazolják –, hogy egyszerűbbé tételével és optimalizálásával nagymértékben 
javítható a működés gazdaságossága. A Haberkorn Önnel szoros együttműkö-
désben optimalizálja beszerzéseit. Jól bevált koncepciókat kínálunk termékei 
és beszállítói egységesítéséhez. Beszerzési megoldásaink révén egyszerűbb, 
gazdaságosabb és készletoptimalizált anyagáramlást érhet el, elektronikus 
üzleti folyamatainkkal pedig adminisztrációs költségeit is csökkentheti.

Beszállítók és termé-
kek egységesítése

Üzemeltetési
megoldások

Elektronikus
üzleti folyamatok



Termékek és beszállítók
egységesítése
A Haberkorn támogatja Önt beszerzési folyamatai egységesítésében 
és optimalizálásában. Ez jelentheti például a hasonló termékek 
kevesebb vagy egyetlen termékre történő cserélését vagy a duplikáció 
kiküszöbölését az egyes tételek rögzítésénél a tárolt adatok mennyi-
ségének csökkentése érdekében. A különböző szállítói szortimentek 
értékelésében, valamint kevesebb, kiválasztott szállító igénybevéte-
lében szintén jelentős potenciál rejlik. A Haberkorn Magyarország 
egyik nagy műszaki kereskedő cégeként egész árucsoportokat be 
tud szállítani, sőt akár az egyetlen beszerző partnere is lehet.

Az üzemeltetés egyszerűbbé tétele
Szívesen támogatjuk az Önöknél alkalmazott üzemeltetési megoldást!
• egyszerűen és hibátlanul működő, szkenneres rendelésrögzítéssel,
• egyedi kialakítású polcokkal és tartókkal,
•  készleteik aktív készletgazdálkodás útján történő optimalizálásában. 

Adminisztrációs költségek csökkentése
Az elektronikus üzleti folyamatok leegyszerűsítik a beszerzést. 
A Haber korn ehhez kipróbált rendszereket kínál, az e-shopban 
működő egyszerű kereséstől kezdve az átfogó elektronikus adatcsere 
(EDI) megoldásokig. 

Egyéni
vonalkód-katalógus

Idegen tételek
integrálása

Termékkiválasztás 
az e-shopban

Vonalkódos
polcok/tárolók

Elektronikus
katalógus

Szkenneres
rendelésleadás

Aktív
készletgazdálkodás

E-shop bevásárló-
kosár importálása

Rendszeres
üzemeltetés

Elektronikus
adatcsere

Egyetlen
beszerző partner

H-Box H-Save eszközkiadó automata





Haberkorn Márkaminőség

Egyszerűen előnyös
A Haberkorn H-Plus saját márkája

A H-Plus megkönnyíti a beszerzést. A Haberkorn új saját 
márkája mindenki számára a legjobb választás, aki az 
ár-érték arány, az elérhetőség és a minőség optimális 
kombinációját keresi.

Előny az ár-érték arány tekintetében
A gazdaságos beszerzés lényege: megtalálni a legjobb ár-
érték arányú terméket a kívánt minőségben. A Haberkorn 
H-Plus márkáját választva bizonyos lehet afelől, hogy jól 
és gazdaságosan vásárolt, azaz jobb teljesítményt kap a 
pénzéért, mintha más hasonló terméket választott volna.

Előny az elérhetőség tekintetében
Mit ér a legkedvezőbb áron kínált legkiválóbb termék, ha 
nem elérhető? A Haberkorn éppen ezért gondoskodik 
arról, hogy a H-Plus termékek folyamatosan elegendő 

mennyiségben rendelkezésre álljanak, és rövid határ-
idővel szállíthatók legyenek. Így Ön a megrendelt H-Plus 
termékeket a legtöbb esetben 24 órán belül kézhez veheti.

Előny a minőség tekintetében
A H-Plus azon termékek és kategóriák esetében is ellen-
őrzött márkaminőséget kínál, ahol a felhasználók gyakran 
nehezen tudnak különbséget tenni az elérhető márkák 
és minőségek között. A Haberkorn Magyarország egyik 
legnagyobb műszaki kereskedő cégeként valamennyi 
H-Plus termék ellenőrzött minőségére garanciát vállal.

A H-Plus választása tehát jelentős előnyökkel jár a min-
dennapi beszerzés során. Győződjön meg személyesen 
is efelől! Meglátja, megéri!



Egyszerűen minden
Termékkínálat áttekintő
Munkavédelem

Logisztikai szolgáltatások

Egyéni védőeszközök Hidraulika tömlők és szerelvények

Ipari tömlők és szerelvények

Hajtástechnika

Leister hőlégtechnika

Tömítéstechnika

Ragasztástechnika

Rezgéscsillapítás

Műanyagok

Kötőelemek

Zsalutechnika

LOTO kizárás

Biztonsági tárolás

Ipari szőnyegek

Egyéb munkavédelem

H-Save eszközkiadó automata

H-Scale mérőcellás szekrény

H-Shelf kanban polcrendszer

H-Box

H-Scan online-scanner

Műszaki termékek



E-shop kínálatunkban több mint 8000 munkavédelmi és 
műszaki termék áll ipari vevőink rendelkezésére.

Rendeljen online egyszerűen, gyorsan és kényelmesen:

• Gyors és egyszerű termékkeresés

• Áttekinthető termékmegjelenítés

• Részletes termékleírások, specifi kációk

• Letölthető adatlapok, minősítések

• Azonnali ár- és készletinformáció

• Egyéni adminisztrációs felület

• A beszerzési folyamatot egyszerűsítő funkciók

Keresés az e-shopban

E-shopunkban egyszerűen rákereshetnek bármelyik cikk-
számra, ezáltal közvetlenül a keresett termékhez jutnak.

shop.haberkorn.hu

Keresés lapozható katalógusainkban

Katalógusaink lapozható formában is letölthetők honla-
punkról.
A lapozható katalógus megnyitása után a bal oldalt fent 
látható keresőmezőben van lehetőség a cikkszám meg-
adására, amivel közvetlenül a termékhez kapcsolódó 
oldalra jutnak.

Továbbá: a lapozható katalógusban található cikkszám 
közvetlenül az e-shopal összekötött linkként működik. 
Egyszerűen csak kattintson rá és rendeljen.

www.haberkorn.hu

Cikkszám-keresés

Bár a cikkszámok jegyzékét ezúttal kihagytuk a katalógusból, helyette azonban más lehetőségeket kínálunk Önöknek a 

cikkszámok gyors megtalálásához (kikereséséhez).

E-shop
Gyors keresés és rendelés
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Jogszabályi előírások
(Kivonat az Egyéni védőeszközök viseléséről szóló európai 
rendeletből)
1. Fej- és nyakvédelem alatt a fej és a nyak védelmét szolgáló 

egyéni védőeszközök viselése értendő, beleértve a tarkó-
rész sérülésekkel és egyéb káros behatásokkal szembeni 
védelmét.

2. A munkaadók kötelesek fej- vagy nyakvédő eszközöket 
biztosítani munkavállalóik számára, amennyiben azokat 
az alábbi veszélyek bármelyike fenyegeti:
• leeső tárgyak, tárgyakkal való ütközés, lengő, boruló 

vagy repülő tárgyak, munkaeszközök mozgó vagy forgó 
alkatrészeibe való beakadás veszélye vagy egyéb tárgyak 
okozta mechanikus veszélyek,

•  forró vagy hideg felületekkel (kontakthő/hideg), gázokkal 
(konvektív hő), sugárzó hővel, lánghatással, szikrával vagy 
kifröccsenő forró folyadékokkal való érintkezésből eredő 
termikus veszélyek,

• elektromos veszélyek,
•  meleg, hideg, nedvesség vagy időjárás okozta veszélyek,
• optikai vagy ionizáló sugárzásból eredő veszélyek.

3. Az adott fej- vagy nyakvédő eszköz kiválasztásánál különös 
tekintettel kell lenni az eszköz viselőjének fejformájára, 
illetve az esetleges megbetegedések vagy sérülések kö-
vetkezményeire, amelyek a fej-, illetve nyakvédő eszköz 
meghatározott illeszkedését indokolják.

4. A munkáltatók a fej-, illetve nyakvédő eszközök alkalmazá-
sánál az alábbi elvárásoknak kötelesek eleget tenni:
• Kötelesek minden veszélyeztetett munkavállaló számára 

egyedi használatú fej-, illetve nyakvédő eszközt rendel-
kezésre bocsátani.

• Az eszközök kiegészítői csak a gyártó utasításainak 
megfelelően szerelhetők fel, illetve cserélhetők.

• A fej-, illetve nyakvédő eszközön festékanyag, oldószer 
vagy ragasztóanyag csak akkor használható, továbbá 
öntapadós matrica csak abban az esetben helyezhető 
el, ha az az eszköz védőhatását nem befolyásolja. Ennek 
megítélésekor mindenkor a gyártó utasításai tekintendők 
irányadónak.

• A védősisakoknak úgy kell illeszkedniük, illetve azokat 
úgy kell beállítani, hogy mozgás közben se eshessenek 
le a viselő személy fejéről. Szükség esetén a védősisakok 
állszíjjal együtt használandók. A beütődés elleni védősi-
sakokra ugyanezen előírások vonatkoznak.

Szabványok
EN 397 Ipari és építőipari védősisakok
EN 812 Beütődés elleni védősisakok

Fontos tudnivaló
A hőre lágyuló műanyagból (PE és ABS) készült sisakokat 
4 évente célszerű kicserélni. A hőre keményedő műanyagból 
készült sisakok cseréje 8-10 évente javasolt.

Fejvédelem

Optimális védősisak minden munkahely számára

Termoplasztikus – Hőre lágyuló műanyag Duroplasztikus – Hőre keményedő műanyag

Anyagcsoport polietilén akrilnitril-butadién-sztirol fenol-textil üvegszál erősítésű poliészter

Rövidítés PE ABS PF-SF UP-GF

Öregedésállóság jó jó nagyon jó nagyon jó

UV-álló igen igen nagyon jó nagyon jó

Formatartás melegben kb. +70 °C-ig kb. +90 °C-ig kb. +200 °C-ig kb. +500 °C-ig

Hidegtűrés nagyon jó
kb. -40 °C-ig

jó
kb. -30 °C-ig

nagyon jó, korlátlan nagyon jó, korlátlan

Vegyi ellenálló-képesség jó, kivéve olajjal és zsírral 
szemben

jó, kivéve savval
szemben

jó jó

Fajsúly 0,96 1,09 1,58 1,60

Schuberth sisakmodellek BER, BER 80,
Baumeister 80, Elektriker 80

BES/ABS BEN, BEN R, BEN 74 R BOP, BOP Energy 3000 BOP R, 
BOP 74 R, SUP

Javasolt felhasználási terület Mechanikai műhelyek, szerelőcsarnokok, építőipar, kézműipar 
és minden egyéb hidegüzem

Melegüzemben történő használatra nem alkalmas.

Univerzális felhasználású sisakok minden területre
Különösen alkalmasak melegüzemben történő felhasználásra.
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A sisakanyagok tulajdonságai

Hőre keményedő műanyagból készült sisakok

Fenol-textil műgyanta:
Hőhatás és nyomás alkalmazásával, vegyi úton sisakformára kikeményített és textilszálakkal megerősített műgyanta sárga-
barna természetes színben. Kiváló öregedésállóság és UV-állóság. Forró környezetben is kiváló formatartás kb. +200°C-ig. 

Üvegszál erősítésű poliészter műgyanta:
Az üvegszál-poliészter keveréket anyagában, folyékony állapotban színezik. Kiváló öregedésállóság és UV-állóság. Forró 
környezetben is kiváló formatartás kb. +500°C-ig. 

Hőre lágyuló műanyagból készült sisakok

Nagynyomású polietilén:
Hőre lágyuló műanyag hidegüzemben történő felhasználásra. Anyagában, folyé-
kony állapotban színezik, és melegítéssel elért plasztikus állapotban, fröccsöntő 
szerszámmal alakítják a kívánt sisakhéj formájára.

ABS polimer:
A hőre lágyuló ABS polimer hidegüzemben történő felhasználásra alkalmas, és 
kiváló kopásállóságáról ismert. Az anyag UV stabilizátort tartalmaz, és granulátum 
formában kerül feldolgozásra. Melegítéssel hozzák formálható állapotba, majd 
fröccsöntő szerszámmal alakítják a kívánt sisakhéj formájára.
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Típus Szín Kivitel Cikkszám

GV412 fehér szellőztetett 930658

GV432 piros szellőztetett B37360

GV492 hi-víz narancs szellőztetett B22974

MSA - Mert minden életnek célja van 

Bizalom és tartósság

• MSA Global- több mint 100 éve alapították
Nyugat-Virginiában

• Az első termék: lángmentes, elektromos sisaklámpa bányászok részé-
re, Thomas Edisonnal közös fejlesztés

• Napjainkban a legújabb, innovatív, a kategóriájában a legjobb bizton-
sági megoldások keresése

• Az MSA jelentős erőforrásokat fordít kutatásra és a különböző felhasz-
nálói területek sajátos biztonsági követelményeinek megismerésére

V-Gard 500 védősisak 
Kiváló minőségű sisak, mely számos alkalmazáshoz
megfelelő megoldás.

Műszaki adatok/Kivitelek
• fehér, sárga, piros, zöld, kék, narancssárga, szürke, fekete színben
• szellőző és nem szellőző kivitelben
• megfelel az EN 397, EN 50365 és EN 13463-1 szabváynoknak

Alkalmazás/Megjegyzések
• általános ipari alkalmazások
• olaj-, vegyipar
• távközlés
• energiaszektor

Anyag
• ABS
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Rögzítés Típus Szín Izzadságszívó szalag Cikkszám

pinlock G3000CUV fehér műanyag 444886

pinlock G3000CUV sárga műanyag 444877

pinlock G3000DUV piros bőr 625575

racsnis G3000NUV fehér műanyag 929536

racsnis G3000NUV hi-viz műanyag 789365

racsnis G3000NUV kék műanyag 552634

racsnis G3000NUV piros műanyag 553018

racsnis G3000NUV sárga műanyag 553016

Rögzítés Típus Szín Izzadságszívó szalag  Védelmi képesség Cikkszám

racsnis G3001 NUV-GU sárga textil  440 Vac 908815

Peltor G3000 védősisak
A G3000 sisakot erdészeti és ipari területen dolgozókkal együttműködve fejlesztették 
ki. Olyan munkakörnyezetben javasolt az alkalmazása, ahol fontos a megbízható 
védelem, a kiváló szellőzés és a nagy látótér.

Műszaki adatok/Kivitelek
• 3M™ Uvicator™ szenzor, jelzi ha a sisakot cserélni kell
• optimális szellőzés, speciális formatervezés, puhán lekerekített
• elfordítható bélés, a sisak megfordítva is hordható
• racsnis fejpánt, a sisak rövid pereme nagyobb látóteret biztosít

Alkalmazás/Megjegyzések
• 7 színben rendelhető, racsnis, vagy pin-lock felfüggesztéssel
• színek: sárga, fehér, narancssárga, piros, kék, zöld, és jól láthatósági (Hi-Viz)

Anyag
• UV-álló ABS

Peltor G3001 védősisak
A G3001 típusú védősisak kiváló védelmet nyújt, szellőzőrések nélküli kivitelben. 
Alacsony hőmérsékleten (-30°C) használható, valamint véd olvadt fém ellen, és 440 
Vac-ig elektromosan szigetelt. 

Műszaki adatok/Kivitelek
• Az igény szerint rendelhető G3001* 1000V (szellőzőrések nélkül): megegyezik a G3001 

típussal, továbbá megfelel az EN 50365 szabvány előírásainak, elektromos szigeteléssel 
rendelkezik 1000 Vac -ig
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Rögzítés  Típus Szín Cikkszám

pinlock G2000CUV fehér 907103

pinlock G2000CUV kék 309633

pinlock G2000CUV piros 907099

pinlock G2000CUV sárga 907102

racsnis G2000NUV kék 618954

racsnis G2000NUV zöld 618957

Típus Rögzítés Szín Védelem Cikkszám

racsnis G2001NUV fehér 440 Vac A54185

Peltor G2000 védősisak 
A jó szellőzés, a sisak kialakítása szabad légáramlást tesz lehetővé a sisak és a 
heveder között. A kényelem érdekében a sisak tetején szellőzőrések találhatók. 
További kiegészítők, mint például az integrált szemüvegek, arc- és hallásvédők 
könnyen csatlakoztathatók a sisakhoz.

Műszaki adatok/ Kivitelek
• UV-indikátor
• EN 397 szabványnak megfelelnek

Alkalmazás/Megjegyzések
• elérhető: 7 színben, racsnis, vagy pin-lock felfüggesztéssel
• színválaszték: szürke, sárga, fehér, narancs, vörös, kék és zöld
• a cég arculatához illeszthető megjelenés

Peltor G2001 védősisak 
A G2001 típusú védősisak két legfontosabb jellemzője a vonzó, áramvonalas kialakítás 
és a kiváló védelem. A sisak teljesíti az előírt tesztek követelményeit és alacsony 
profi lú hátoldali kialakítása kényelmes viseletet biztosít. További kiegészítők, mint 
például az integrált szemüvegek, arc- és hallásvédők könnyen csatlakoztathatók a 
sisakhoz. A G-2001 típusú védősisak nem rendelkezik szellőzőrésekkel.

Műszaki adatok/Kivitelezés
• 3M™ Uvicator™ szenzor, jelzi ha a sisakot cserélni kell
• optimális szellőzés, speciális formatervezés, puhán lekerekített
• elfordítható bélés, a sisak megfordítva is hordható
• racsnis fejpánt, a sisak rövid pereme nagyobb látóteret biztosít

Alkalmazás/Megjegyzések
• 7 színben rendelhető, racsnis, vagy pin-lock felfüggesztéssel
• színek: sárga, fehér, narancssárga, piros, kék, zöld, és jól láthatósági (Hi-Viz)
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Fejkosár Szín Cikkszám

4 pontos fehér 244227

4 pontos kék 928391

4 pontos piros 928392

4 pontos sárga 244212

6 pontos fehér 729911

6 pontos kék 738032 

6 pontos piros 928394

6 pontos sárga 928393

Premium minőségű fejvédők a Schuberthtől

• 100%-ban német gyártmány

•  Védelem és kényelem tekintetében
a legmagasabb teljesítmény

•  Saját kutatás és fejlesztés eredménye

•  Piacvezető az európai iparban

•  Speciális megoldások ágazat számára

Euroguard védősisak 
Nagyon jó ár-érték arányú védősisak, -30 °C-ig használható,
52-63-as fejméretig.

Műszaki adatok/Kivitelek
• esőelvezető perem, oldalszellőzés
• állszíj-tartó
• 4 pontos fejkosár, csúsztatható rögzítéssel
• öko-bőr izzadságszívó pánt

Anyag
• HDPE
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Belső kialakítás Szín Vonatkozó szabvány Cikkszám

4 pontos, I/79-4G, hagyományos rögzítés kék 397 153633

sárga 397 100084

zöld 397 140539

narancs 397 187326

vörös 397 158475

fehér 397 100210

6 pontos, I/79-G-R, racsnis rögzítés kék 397 B80517

sárga 397 B80516

zöld 397 B80520

narancs 397 B80526

vörös 397 B80519

fehér 397 B80513

Szín Vonatkozó szabvány Cikkszám

kék 397 192502

sárga 397 165801

zöld 397 201553

vörös 397 192500

fehér 397 152959

Baumeister 80 védősisak 
Fröccsöntött védősisak esőelvezető peremmel 52-63-as fejmérethez.

Műszaki adatok/Kivitelek
• szabályozható szellőzés, hosszított tarkórész
•  2 db 16 mm-es nyílás fül- és arcvédő felszereléséhez mindkét oldalon
•  4 pontos felfüggesztésű fejkosár, körbefutó öko-műbőr izzadságszívó szalaggal (I/79-4G) 

vagy 6 pontos felfüggesztésű fejkosár körbefutó öko-műbőr izzadságszívó szalaggal és 
praktikus, racsnis rögzítéssel (I/79-G-R).

Anyag
• speciális HDPE hőre lágyuló műanyagból készült sisakhéj

Baumeister 80/4 Mineur védősisak 
Fröccsöntött védősisak esőelvezető szegéllyel, fejlámpatartóval,
52-63-as fejmérethez, bányászati munkákhoz kifejlesztve.

Műszaki adatok/Kivitelek
• állítható szellőzés, hosszított tarkórész
• 2 db 16 mm-es nyílás a fül- és az arcvédő felszereléséhez mindkét oldalon
•  4 pontos felfüggesztésű fejkosár, körbefutó öko-műbőr izzadságszívó szalaggal (I/79-4G)

Anyag
• speciális HDPE hőre lágyuló műanyagból készült sisakhéj
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Belső kialakítás Szín Vonatkozó szabvány Cikkszám

I/79 GD, hagyományos rögzítés kék 397 313991

sárga 397 108221

fehér 397 927702

I/79 GW-R, racsnis rögzítés kék 397 B73621

sárga 397 B73622

fehér 397 B73624

Belső kialakítás Szín Szellőzés Vonatkozó szabvány Cikkszám

I/79 GD + UML-NL kék nem 397 639750

sárga igen 397 185308

nem 397 A74623

zöld igen 397 409019

fehér igen 397 113865

nem 397 345370

BOP R melegüzemi védősisak
Fröccsöntött ipari védősisak esőelvezető szegéllyel,
52-63-as fejmérethez.

Műszaki adatok/Kivitelek
• 6 pontos felfüggesztésű fejkosár (I/79 GD) körbefutó valódi bőr izzadságszívó szalaggal 

vagy 6 pontos felfüggesztésű fejkosár körbefutó valódi bőr izzadságszívó szalaggal és 
lángálló racsnis rögzítéssel (I/79 GW-R) melegüzemben történő használatra + 150 °C-ig.

Anyag
• üvegszállal megerősített poliésztergyanta (hőre keményedő műanyag)

BOP 74R ipari védősisak
Fröccsöntött ipari védősisak esőelvezető szegéllyel,
52-63-as fejmérethez

Műszaki adatok/Kivitelek
• meghosszabbított tarkórész
•  6 pontos felfüggesztésű fejkosár (I/79 GD) körbefutó valódi bőr izzadságszívó szalaggal

Anyag
• üvegszállal megerősített poliésztergyanta (hőre keményedő műanyag)
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Szín állítható szellőzés Vonatkozó szabvány Cikkszám

natúr igen 397 187987

nem 397 135709

Szín Vonatkozó szabvány Cikkszám

sárga 397 158694

fehér 397 129129

Szín Vonatkozó szabvány Cikkszám

fehér 397 494743

BEN R ipari védősisak
Ipari védősisak esőelvezető szegéllyel.
52-63-as fejmérethez.

Műszaki adatok/Kivitelek
• 6 pontos felfüggesztésű fejkosár (I/79 GD) körbefutó valódi bőr izzadságszívó szalaggal

Anyag
• textil megerősítésű fenol műgyanta (hőre keményedő műanyag)

BER 80 ipari védősisak beépített szemvédelemmel
Ipari védősisak beépített szemvédelemmel 52-63-as fejmérethez

Műszaki adatok/Kivitelek
• a tarkórészen meghosszabbított sisakhéj
• esőelvezető csatorna, állítható szellőzés
• a sisak mindkét oldalán 2 db 16 mm-es rögzítőnyílás
•  6 pontos felfüggesztésű fejkosár (I/79 G) körbefutó valódi bőr izzadságszívó szalaggal

Anyag
• speciális HDPE hőre lágyuló műanyagból készült sisakhéj

BOP Energy 3000 villanyszerelő védősisak
Ipari védősisak legfeljebb 1 000 V váltóáram vagy 1 500 V
egyenáram (DIN EN 50 365 szerint) alatt vagy ilyen feszültség
alatt lévő tárgyak közelében történő munkavégzéshez, 52-63-as fejmérethez.

Felhasználási terület
• energiaellátás
•  közműszolgáltatás
•  erősáramú üzemek
•  melegüzemek
•  vegyipar

Műszaki adatok/Kivitelek
• elektromos szigetelés, 3000 V-nál maximum 1,5 mA áramot vezet a belső héjba
•  rövidzárlati villamos ívvel szembeni védelem
•  magas hőmérsékletnél is formatartó, nagyfokú oldalmerevség
•  vegyi anyagokkal szemben ellenálló
•  6 pontos felfüggesztésű fejkosár (I/79 GD) körbefutó valódi bőr izzadságszívó szalaggal

Anyag
• üvegszál - poliészter
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Méret Jelölés Vonatkozó szabvány Cikkszám

460 x 200 x 1,5 mm 2-1,2 UHL 1 B 8 CE 166/170 799073

Méret Cikkszám

450 x 200 mm 105451

Szín Vonatkozó szabvány Cikkszám

kék 397/50365 175379

sárga 397/50365 176528

fehér 397/50365 215212

Tartozék 

Villanyszerelő arcvédő
Ipari sisakokra szerelhető arcvédő, ajánlott villanyszerelőknek rövidzárlati villamos 
ívvel szembeni védelemhez.

Műszaki adatok/Kivitelek
• felnyitható látómező, csavarral bármely pozícióban rögzíthető
• a tartó egy széles, állítható gumiszalaggal rögzíthető a sisakra
•  DIN tanúsítvány 1000 V-ig, VDE engedély

Anyag
• műanyag látómező
•  hajlított látómező (1,5 mm vastag)
•  műanyag csavarrögzítés

Szállítás/Kiszerelés
• sisak nélkül

Tartozék 

Villanyszerelő arcvédő
Az Elektrikerschutzhelm 80 típusú villanyszerelő védősisakhoz

Műszaki adatok/Kivitelek
• VDE tanúsítvány 1000 V-ra

Anyag
• 1,5 mm vastag polikarbonát

Elektrikerschutzhelm 80 villanyszerelő védősisak
Hosszú évek óta jól bevált, villanyszerelő sisak nyílások
nélkül, esőelvezető csatornával, 52-63-as fejmérethez.

Felhasználási terület
• villanyszerelési munkák

Műszaki adatok/Kivitelek
• kényelmes viselet, biztos felfekvés, meghosszabbított tarkórész
•  6 pontos felfüggesztésű fejkosár (I/79 GD) körbefutó valódi bőr izzadságszívó szalaggal
•  HDPE technológiával elért jó ütéscsillapító tulajdonság
•  az EN 397/50365 szabvány szerinti garantált védelem váltóáramnál 440V-ig

Anyag
• nagynyomású polietilén (HDPE)
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Szín Vonatkozó szabvány Cikkszám

fehér 397 928266 

kék 397 928267

piros 397 928265

sárga 397 928268

Állítható szellőzés Vonatkozó szabvány Cikkszám

igen 397 190370 

nem 397 105137

Elektriker S villanyszerelősisak
Könnyű, 1000 Volt áramütésig védő villanyszerelősisak.
Ergonomikus, kényelmes kialakítás, kiváló csillapítás.

Műszaki adatok/Kivitelek
• 4 pontos fejkosár, csúsztatható rögzítéssel
• hideg környezetben is használható
• esőelvezetővel

Anyag
• HDPE sisakhéj

BEN 74R védősisak
Hőálló ipari védősisak esőelvezető szegéllyel és hosszabb
tarkórésszel, 52-63-as fejmérethez. Ergonomikus kialakítás,
vegyszerálló héj.

Műszaki adatok/Kivitelek
• 6 pontos, csúsztatható rögzítéssel 
• bőr izzadságszívó szalaggal

Anyag
• textillel erősített műgyanta
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Szín Vonatkozó szabvány Cikkszám

kék 397 642068

sárga 397 642079

zöld 397 642080

narancs 397 642081

vörös 397 642083

fekete 397 779804

fehér 397 642084

Baseball Diamond V védősisak
Innovatív baseballsapka fazonú kialakításának köszönhetően
jobb függőleges irányú látást enged. 53-63-as fejmérethez.

Műszaki adatok/Kivitelek
• megfordítva is hordható, pl. a nyak napsugárzással szembeni védelme céljából
•  poliamid belső kialakítás (3 textilpánt 8 rögzítési ponttal), frottír izzadságszívó szalag
•  fl uoreszkáló színek és fényvisszaverő csík a jobb láthatóságért
•  elektromos szigetelés

Anyag
• ABS műanyagból készült sisakhéj
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Szín Vonatkozó szabvány Cikkszám

fehér 397 928721

kék 397 928719

sárga 397 928720

Szín Vonatkozó szabvány Cikkszám

kék 397 965167

sárga 397 B54752

narancs 397 B54753

piros 397 B54754

fehér 397 965157

Zircon védősisak
Általános felhasználású védősisak 53-63-as fejméretig

Műszaki adatok/Kivitelek
• UV-álló, szivacs izzadságszalag
• állítható csúsztatható rögzítés
• elektromos szigetelés 1000 VAC vagy 1500 VCC-ig
• 8 pontos rögíztés

Anyag
• polietilén fejkosár, HDPE sisakhéj

Granite Wind védősisak 
Hegymászósisakra emlékeztető formájú, szellőző építőipari
védősisak sild nélkül, ami jobb függőleges irányú látást tesz
lehetővé.

Műszaki adatok/Kivitelek
• helytakarékos és könnyű
• innovatív textilbelső a kényelmes viseletért
•  hőre alakuló bélés
•  ROTOR® szorító rendszer, 53-63-as fejmérethez
•  levehető, három ponton rögzülő állszíj

Anyag
• ABS műanyag
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Típus Vonatkozó szabvány Szín Cikkszám

MK1 397 fehér 928768

MK1 397 kék 928765

MK1 397 piros 928767

MK1 397 sárga 928766

MK7 397 kék B02464

Szín Súly (g) Vonatkozó szabvány Cikkszám

kék 465 12492 692701

sárga 465 12492 600072

narancs 465 12492 593315

piros 465 12492 420057

fekete 465 12492 615614

fehér 465 12492 447551

JSP védősisak
Állítható méretű kényelmes védősisak

Műszaki adatok/Kivitelek
• élettertam: 5 év
• 6 pontos felfüggesztés
• esőelvezető csatorna
• izzadságszívó szalag, MK1: textil, MK7: poliészter

Anyag
• polietilén fejkosár, HDPE sisakhéj

VERTEX® VENT sisak magasban végzett és
mentési munkákhoz 
Szellőzőnyílásokkal ellátott sisak magasban végzett és mentési
munkákhoz, 53-63-as fejmérethez. Az állszíj zuhanás esetén is
a fejen tartja a sisakot (500 N értéket meghaladó szakítószilárdság).

Műszaki adatok/Kivitelek
• állítható és a magasban is igazítható fejkosár, négy fejlámpa-rögzítő
• oldalsó nyílások szabványos fül- és arcvédők rögzítéséhez
•  a 6 ponton rögzített fejkosárnak köszönhető kényelmes viselet
•  a CenterFit-System rendszernek köszönhetően felvéve, kesztyűben is egyszerűen beállítható

Anyag
• nagyszilárdságú polikarbonát sisakhéj
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Szín Súly (g) Vonatkozó szabvány Cikkszám

piros 465 397 557290

fehér 465 397 234772

Szín napellenző Vonatkozó szabvány Cikkszám

tengerészkék 50 mm 812 103918

77 mm 812 182353

fekete 50 mm 812 186460

VERTEX® ST ipari védősisak 
53-63-as fejmérethez, a sisak beakadása esetén
(25 daN terhelésnél) az áll részen lévő kapocs kinyílik.

Műszaki adatok/Kivitelek
• a CenterFit-System rendszernek köszönhetően felvéve, kesztyűben is egyszerűen beállítható
• oldalsó nyílások szabványos fül- és arcvédők rögzítéséhez
•  a magasban is állítható fejkosár; négy fejlámpa-rögzítő
•  a 6 ponton rögzített fejkosárnak köszönhető kényelmes viselet

Alkalmazás/Megjegyzések
• EN 397 – ipari védősisakokra vonatkozó szabvány
• Ez a sisak az elektromos szigetelés, fröccsenő fémolvadékok, oldalirányú nyomás, valamint 

az alacsony hőmérsékleten történő használat tekintetében az EN 397-es szabvány szerinti 
ÖSSZES opcionális követelménynek eleget tesz.

Anyag
• polikarbonát sisakhéj

First Base HC22 védősapka
Alacsony kockázatú munkahelyekre, például precíziós munkákhoz vagy az élelmiszer-
ipar számára ajánlott baseball sapka 52-65-ös fejmérethez

Műszaki adatok/Kivitelek
• szabadalmaztatott, rugalmas belső héj,
•  kiváló szellőzés a sapka speciális szellőzőrendszerének és lélegző anyagának köszönhetően
•  méhsejt formájú, zártpórusú habbetét a maximális kényelemért
•  széles, nagy szívóképességű frottír izzadságszívó szalag

Anyag
• ABS műanyagból készült belső héj

Kezelési útmutató

e
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Az Optime fültokok az összes, katalógusban szereplő 3M sisakkal kompatibilisek, esetenként adapter segítségével.
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Modell Tulajdonságok Optime I
Cikkszám

Optime II
Cikkszám

Optime III
Cikkszám

Alveo Vent 30 mm-es nyílás 112192 385311 193361

Alveo Vent 30 mm-es nyílás 112192 385311 193361

Baumeister 80 2 x 16-mm-es nyílás 151289 300407 370597

Baumeister 80/4 2 x 16-mm-es nyílás 151289 300407 370597

Baumeister 80/4 Mineur 2 x 16-mm-es nyílás 151289 300407 370597

BEN esőelvezető és nyílás nélkül 849703 849705 –

BEN 74R esőelvezetővel, nyílás nélkül 141014 112274 426950

BEN R esőelvezetővel, nyílás nélkül 141014 112274 426950

BER 80 2 x 16-mm-es nyílás 151289 300407 370597

BOP esőelvezető és nyílás nélkül 849703 849705 –

BOP 74R esőelvezetővel, nyílás nélkül 141014 112274 426950

BOP Energy 3000 esőelvezető és nyílás nélkül 849703 849705 –

BOP R esőelvezetővel, nyílás nélkül 141014 112274 426950

Elektrikerschutzhelm 80 2 x 16-mm-es nyílás 151289 300407 370597

Euroguard 4 30 mm-es nyílás 112192 385311 193361

Euroguard 6 30 mm-es nyílás 112192 385311 193361

G2000D 30 mm-es nyílás 112192 385311 193361

G22D 30 mm-es nyílás 112192 385311 193361

G3000D 30-mm-es nyílás 112192 385311 193361

Granite Wind 30 mm-es nyílás 112192 385311 193361

Plasma AQ 30-mm-es nyílás 112192 385311 193361

Saturno 30 mm-es nyílás 112192 385311 193361

Terano 30-mm-es nyílás 112192 385311 193361

VERTEX® BEST 30-mm-es nyílás 112192 385311 193361

VERTEX® ST 30 mm-es nyílás 112192 385311 193361

VERTEX® VENT 30 mm-es nyílás 112192 385311 193361

Szín Vonatkozó szabvány Cikkszám

narancs 352-3/1731 100085

Sisakra szerelhető fültokok

Faipari munkákhoz ajánlott szett
Komplett szett láncfűrésszel történő munkavégzéshez

Műszaki adatok/Kivitelek
• szellőző védősisak
• rögzíthető fültok (SNR = 26 dB) törésbiztos rugóacél szárral, szellőző- és a pihenő állásba 

kattintható, könnyen cserélhető tömítőgyűrűk
•  arcvédelem poliamid hálós látómezővel, masszív műanyagkerettel, fel- és lehajtható

Kiszerelés
• G22D védősisak
•  Optime I H510P fültok
•  5B arcvédő
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Szín Vonatkozó szabvány Cikkszám

fehér 812 162166

piros 812 B00365

zöld 812 B46860

Szín Cikkszám

fehér 927660

sötétkék 927663

piros A80649

zöld 927664

Szín Vonatkozó szabvány Cikkszám

kék 812 927661

Baseball sapka
Fémcsattal állítható méretű baseballsapka.

Anyag
• 100% pamut

BUMP-Cap beütődés elleni fejvédő
Ideális megoldás pl. szerelési munkákhoz munkagépeken vagy
higiénikus fejfedés az élelmiszeriparban, 53-61-es fejmérethez.

Műszaki adatok/Kivitelek
• 4 pontos, műanyag fejkosár csatos rögzítéssel

Duiker beütődés elleni baseball sapka
Állítható fejbőségű pamut sapka merev napellenzővel és műanyag merevítőbetéttel. 
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Anyag Cikkszám

hevederszalag csúszó csattal 138907

valódi bőr fémcsattal 108034

valódi bőr hátizsák hátizsákcsattal 142509

Cikkszám

138918

Cikkszám

105614

Állszíjak védősisakokhoz
A sisak biztonságos rögzítéséhez

Felhasználási terület
• különösen ajánlott ipari alpinisták számára, alagútépítésnél, építési munkáknál, valamint 

a hajlást igénylő munkáknál történő felhasználásra

Alkalmazás/Megjegyzések
• a G22d és a G2000d kivételével minden védősisakkal kompatibilis

4 Pontos állszíj Schuberth sisakhoz
A sisak biztonságos rögzítéséhez, bedugós rögzítővel

Alkalmazás/Megjegyzések
• csak az I/79 G és az I/79 GD belsőkkel kombinálható

Anyag
• hevederszalag

Állszíj G2000C sisakhoz
A sisak biztonságos rögzítésére textilből

 www.haberkorn.hu  Munkavédelem 2016 35

Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Fejvédelem
Védősisakok

https://shop.haberkorn.hu?s=138907
https://shop.haberkorn.hu?s=108034
https://shop.haberkorn.hu?s=138918
https://shop.haberkorn.hu?s=105614


Cikkszám

930665

Anyag Vonatkozó szabvány Cikkszám

Műbőr 397/50365 177385

Valódi bőr 397/50365 159546

Típus Kivitel Cikkszám

GH1 egyszerű 192335

GH4 3 pontos 562726

Állszíj G3000 sisakhoz
Állszíj patentgomb zárással, a Peltor G3000 védősisakokhoz, három vagy egy 
pontos kapcsolódással

Anyag
• ABS

Izzadságszívó betét V-Gard sisakhoz
Frottír verejtékpánt

Izzadságszívó szalag Schuberth sisakokhoz 
Cserélhető izzadságszívó szalag
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Típus Anyag Cikkszám

HYG3 műanyag 179150

HYG4 bőr 187904

Szín Kiszerelés Cikkszám

fehér 100 db / csomag 133822

Szín Cikkszám

sötétkék 638829

Izzadságszívó szalag Peltor sisakhoz

Higiéniai sisakbetét papírból
Papírból készült higiénikus sisakbetét, bármely sisak alatt viselhető.

Felhasználási terület
• különösen alkalmas gyárlátogatások alkalmával látogatók általi használatra.

Anyag
• fl íz

Sisakbetét
Sisak alatt viselhető, vékony, kötött sisakbetét

Anyag
• 70 % gyapjú, 30 % poliészter

Kezelési útmutató

k#94G
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Szín Cikkszám

tengerészkék 426654

Szín Méret Cikkszám

fekete univerzális 599078

Roskilde viharmaszk
Sisak alatt viselhető, optimális látómezővel

Műszaki adatok/Kivitelek
• sűrű szövésű belső a még nagyobb szigetelés érdekében

Anyag
• 57% merinói gyapjú, 43% polipropilén; súlya 240 g/m²

Kezelési útmutató

f

Cooline® hűtőkendő
Akár 40 órán át tartó hűtés természetes párahűtéssel.

Előnyök/Kivitelek
• természetes módon hűti a testet
• javítja a teljesítőképességet és a koncentrációt
• fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé
• puha, kellemes anyag
• rendes vezetékes vízzel aktiválható
• rendkívül gyorsan száradó külső anyag
• az izzadság és a kellemetlen szagok kiküszöbölésére

Anyag
• gyorsan száradó funkcionális szálból szőtt külső
• Cooline® fl íz belső

Kezelési útmutató

e
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Víztiszta Alkalmazás: beltéri használatra, általános veszélyek elleni védelem céljából (pl. ütés elleni védelem)
Nagyon jó színfelismerés. Az UV sugárzás több mint 99,9%-át kiszűri 385 nm-ig.
Fényáteresztés: 92 % – Lencse jelölése: pl. 2C-1,2 – Lencse anyaga: polikarbonát, acetát (nem minden esetben UV-védelemmel)

I /O ezüst
(belső/külső)

Alkalmazás: Beltéri és kültéri használat esetén is kiváló teljesítmény, védelmet biztosít a mesterséges fénnyel és vakító napfénnyel, valamint az 
általános veszélyforrások többségével szemben. Az UV-sugárzás több mint 99,9%-át kiszűri 385 nm-ig.
Fényáteresztés: 45 % – Lencse jelölése: pl. 5-1,7 – Lencse anyaga: polikarbonát

TSR szürke
(közlekedési
lámpa felismerés)

Alkalmazás: szabadtéri használatra, ahol a vakító napfénytől gyorsan elfárad a szem.
Megfelel a közlekedésbiztonsági követelményeknek. Védelmet biztosít az általános veszélyforrásokkal szemben. Az UV-sugárzás több mint 
99,9%-át kiszűri 385 nm-ig.
Fényáteresztés: 22 % – Lencse jelölése: pl. 5-2,5 – Lencse anyaga: polikarbonát

HDL sárga Alkalmazás: Rossz látásviszonyok mellett is jó látást és kontrasztot garantál. Védelmet biztosít az általános veszélyforrásokkal szemben.
Az UV-sugárzás több mint 99,9%-át kiszűri 385 nm-ig.
Fényáteresztés: 87 % – Lencse jelölése: pl. 2-1,2 – Lencse anyaga: polikarbonát

Ezüst tükrös Alkalmazás: szabadtéri használatra, ahol a vakító napfénytől gyorsan elfárad a szem.
Megfelel a közlekedésbiztonsági követelményeknek. Védelmet biztosít az általános veszélyforrásokkal szemben. Az UV-sugárzás több mint 
99,9%-át kiszűri 385 nm-ig.
Fényáteresztés: 12 % – Lencse jelölése: pl. 5-3,1 – Lencse anyaga: polikarbonát

Zöld 6-2.5 Alkalmazás: szabadtéri használatra, ahol a vakító napfénytől gyorsan elfárad a szem. Védelmet biztosít az általános veszélyforrások többségével 
szemben, azzal a további előnnyel kiegészülve, hogy sugárzó hőnek való kitettség esetén az infravörös (IR) sugarakat is szűri.
Fényáteresztés: 23 % – Lencse jelölése: pl. 6-2.5 – Lencse anyaga: polikarbonát

Szemvédelem

Lencsetípusok

Jogszabályi előírások
Minden olyan tevékenységet végző munkavállaló számára 
biztosítani kell a megfelelő szemvédelmet – például védő-
szemüveget vagy védőpajzsot –, ahol fennáll a szem vagy az 
arc sérülésének a veszélye. 
A szemvédő eszközökkel szemben elvárás, hogy kényelmesek 
legyenek, biztosan illeszkedjenek a viselő személy fejére, és 
ne akadályozzák a munkavégzést.
 
Szabványok 

EN 166 Szem- és arcvédelem, ütés elleni védelem, 
optikai osztály, vegyi védelem

EN 169 Személyi szemvédő eszközök hegesztéshez 
és hasonló technológiákhoz alkalmazható 
szűrőinek áteresztési követelményei és ki-
választási elvei

EN 170 Ultraibolya szűrők

EN 171 Infravörös (IR) szűrők

EN 172 Napfényszűrők ipari használatra

Védőhatás
A szemvédő eszközöknek a szemet érő alábbi káros hatások 
ellen kell védelmet biztosítaniuk:
1. mechanikai kockázatok (forgács, szilánk, por, szemcsék) 
2. optikai kockázatok (UV-sugárzás, fény, infravörös sugárzás)
3. vegyi kockázatok (lúgok és savak, gőzök, gázok)  
4. termikus kockázatok (forróság és hideg, izzó részecskék)

Ne feledje:
Sok esetben több ilyen káros hatás együttesével kell számolni!

Mindig tartsa emlékezetében:
Nincs még egy olyan sérülékeny érzékszervünk, mint a szem.
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A szemvédő eszközök felhasználási területe és teljesítménye meghatározásához használt jelölések

A kereten elhelyezett jelölések
B-D 166 349 BT

Mechanikai ellenálló-képesség
F: 45 m/s seb. becsapódás 
B: 120 m/s seb. becsapódás
A: 190 m/s seb. becsapódás
T: Garantált ellenállás -5°C és +55°C között

Speciális alkalmazási területek
3: Folyadékok (cseppek/fröccsenés)
4: Porrészecskék
5: Gázok és fi nompor-részecskék
8: Rövidzárlati elektromos ív
9: Forró tárgyak és fémolvadékok

Vonatkozó szabványok
166: Általános szabvány
169: Védelem hegesztési munkáknál
170: UV-sugárzással szembeni védelem
171: Infravörös (IR) sugárzással szembeni  
 védelem
172: Napfényszűrő

A gyártó azonosító jegye

Mechanikai ellenálló-képesség
F: 45 m/s seb. becsapódás 
B: 120 m/s seb. becsapódás
A: 190 m/s seb. becsapódás
T: Garantált ellenállás -5°C és +55°C között

Optikai osztály
1: Nincs optikai torzítás (állandó viselés 
 megengedett)

A gyártó azonosító jegye

A szűrő teljesítménye és alkalmazási 
területe
Védelmi fokozat
1.2–6: Látható fény szűrésének mértéke
Színérzékelés
C: Színérzékelést nem befolyásolja
Első szám (alkalmazási terület)
2 vagy 3: UV szűrő
4: IR szűrő
5 vagy 6: Napfényszűrő
 (IR védelemmel vagy anélkül) 
Csak védelmi fokozat: hegesztőszűrő (EN169)

A látómezőn elhelyezett jelölések
2 C-1.2 B-D 1 BT
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Haberkorn Márkaminőség

Haberkorn Márkaminőség

Jelölés Látómező Keret Vonatkozó szabvány Cikkszám

2C-1,2 U 1 FT víztiszta víztiszta 166/170 877263

Jelölés Látómező Keret Vonatkozó szabvány Cikkszám

2C-3/5-3,1 U 1 FT szürke szürke 166/170/172 877275

Egyszerűen előnyös: a Haberkorn saját márkája

A Haberkorn új saját márkája mindenki számára a legjobb választás, aki az 
ár-érték arány, az elérhetőség és a minőség optimális kombinációját keresi.

Előny az ár-érték arány tekintetében
Márkaminőség rendkívül gazdaságos ár mellett 

Előny az elérhetőség tekintetében
A megrendeléstől számított 24 órán belül kézhez veheti a raktári termékeket.

Előny a minőség tekintetében
Ellenőrzött minőség Magyarország egyik legnagyobb műszaki kereskedő 
cégétől.

A H-Plus választása tehát jelentős előnyökkel jár.

H-Plus 23G víztiszta védőszemüveg
Ergonomikus kialakítás, mindössze 23 grammos súly,
véd a repülő részecskéktől és az ütésekkel szemben.

Műszaki adatok/Kivitelek
• torzításmentes látómezőjének köszönhetően hosszú időn át is viselhető anélkül, hogy 

szemfáradást okozna

Anyag
• a teljes szemüveg polikarbonátból készül

H-Plus 23G szürke védőszemüveg
Ergonomikus kialakítás, mindössze 23 grammos súly,
véd a vakító fénnyel, a repülő részecskéktől és az ütésekkel szemben.

Műszaki adatok/Kivitelek
• torzításmentes látómezőjének köszönhetően hosszú időn át is viselhető anélkül, hogy 

szemfáradást okozna

Anyag
• a teljes szemüveg polikarbonátból készül
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Lencse Cikkszám

víztiszta 951822

Típus Lencse Bevonat Cikkszám

SF201AF víztiszta karcálló, páramentes 927445

SF202AF füstszínű karcálló, páramentes 927444

SF203AF sárga karcálló, páramentes 937000

SF401AF-EU víztiszta karcálló, páramentes B11620

SF402AF-EU füstszínű karcálló, páramentes B11623

SF403AF-EU sárga karcálló, páramentes B11621

SF408AS-EU kék tükrös karcálló B11625

SF410AS-EU I/O tükrös karcálló B11626

Perspecta Blockz védőszemüveg
A stílusos és funkcionális szemüveg csúszó szárhossz-állítással
és állítható, puha orrtámasszal rendelkezik, így kényelmesen
illeszkedik. A jó ütésállóságú, nagy körbetakaró lencse kiváló védelmet nyújt.

Műszaki adatok/Kivitelek
• víztiszta lencse: 2C-1.2 MSA 1 FT
• füstszínű lencse: 5-2.5 MSA 1 FT
• 4 pontos szárhossz-állítás az optimális illeszkedésért, puha szárhegyek
• még jobb ütközésállóság szélsőséges hőmérséklet esetén (–5 és 55 °C)
• karcolódásvédő, Sightgard párásodás ellen védő bevonat, UV-szűrő

SecureFit védőszemüveg
Forradalian új, modern és divatos védőszmüveg, mely önállóan
alkalmazkodik az egyéni fejformákhoz. Mindössze 18 gramm
súlyú és nincsenek mozgó alkatrészek. A védőszemüveg
szabadalmazott 3M™ egyenletes nyomáseloszlású
szártechnológiával rendelkezik.

Műszaki adatok/Kivitelek
SF 200
• karcsú, áramvonalas kialakítás, strapabíró szárkialakítás 
• becsapódás elleni védelmet nyújt a szemüreg teljes területének
• állandó szár-szorítóerő, még különböző fejméreteken is
• önbealló szárak a biztonságos illeszkedésért
SF 400
• puha, állítható orrpárna
• 99,9% UV-védelem, duplán párnázott szemüvegszárak

Anyag
• polikarbonát
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Cikkszám

929554

Lencse Cikkszám

víztiszta 954304

Típus Lencse Cikkszám

2750 víztiszta 191623

2751 füstszínű 174883

Perspecta OverG védőszemüveg
Kialakításának köszönhetően a legtöbb látásjavító szemüveg
felett is viselhető, megbízhatóan ütésálló, továbbá teljes védelmet
nyújt elölről, oldalról és felülről. Kiváló ár-érték arányának köszönhetően tökéletes 
látogató szemüveg.

Műszaki adatok/Kivitelek
• még jobb ütközésállóság szélsőséges hőmérséklet esetén (–5 és 55 °C) „T”
• UV-szűrő: 99,9%
• víztiszta lencse: 2C-1.2 MSA 1 FT K
• füstszínű lencse: 5-2.5 MSA 1 FT K

Anyag
• TuffStuff karcálló bevonattal

2750 sorozatú védőszemüvegek
Magas funkcionalitás és sportos dizájn jellemzi ezt
a szemüveget. A szorosan illeszkedő forma megbízható
védelmet és kényelmet nyújt.

Műszaki adatok/Kivitelek
• karcmentes
• páramentes
• 5 fokozatú állítható szárhossz, nem korlátozott látómező
• UV-szűrős

Anyag
• polikarbonát

Perspecta FL 250 védőszemüveg
A Perspecta sorozat pehelysúlyú változata, csak 25 g.
Keskeny arcformájú személyeknek is kényelmes viselet.

Műszaki adatok/Kivitelek
• víztiszta lencsével
• EN 166 1 FT K
• lencse: 2C-1,2 MSA 1 FK

Anyag
• TuffStuff karcálló bevonattal
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A Scotchgard™ páramentes bevonat csökkenti a víz-
cseppek letapadási fokát azáltal, hogy elsimítja őket 
egy vékony, átlátszó vízrétegbe, amely átereszti a fényt. 

Amikor mikroszkópikus méretű vízcseppek kerülnek 
a lencsére, összegyűlnek és páralecsapódást, ködösödést 

okoznak, ezzel pedig elhomályosítják a látását.

Bevonat nélküli lencsék Scotchgard™ bevonattal ellátott lencse

LENCSÉK LENCSÉK PÁRAMENTES BEVONAT

• A Scotchgard™ páramentes bevonat tartósabb, mint 
a hagyományos páramentes bevonatok, ezáltal meg-
növeli a szemüveg hatékonyságát nedves és gőzzel 
telített környezetben.

• A Scotchgard™ páramentes bevonat magasabb szin-
tű karcállóságot biztosít, ezáltal növeli a szemüveg 
munkahelyi tartósságát.

• A munkavállalók megbízható, tisztább látást élvezhet-
nek, mert az aktív összetevőkkel ellátott bevonat erős 
kölcsönhatásban van a lencsével.

• A bevonat számos tisztítás után is megtartja hatékony-
ságát, lehetővé téve ezáltal a hosszabb ideig történő 
használatot.

• A bevonatot tisztíthatjuk higított fertőtlenítő zuhany-
ban vagy alkoholos kendővel anélkül, hogy elveszítené 
páramentes tulajdonságát.

• A munkavállalók magabiztosnak érezhetik magukat a 
Scotchgard™ páramentes bevonattal ellátott szemüveg-
ben, mert kiváló páramentes és karcálló tulajdonsággal 
bírnak, és megfelelnek az EN166 szabvány K és N jelölési 
követelményeinek.

Tudomány a Scotchgard™ páramentes technológia mögött

A párás lencse zavaró lehet és emellett még veszélyes is. Ha levesszük a 
szemüveget, hogy letöröljük a párát, szemünket potenciálisan veszélyes munkahelyi 
behatásoknak és különböző szennyeződéseknek tehetjük ki. A Scotchgard™ 
páramentes bevonat hosszabb ideig ellenáll a párásodásnak, mint a hagyományos 
páramentes bevonatok, még többszöri tisztítást követően is.

Egyedülálló páramentes technológia 
Hosszantartó minőségi látás
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Típus Lencse Keret Cikkszám

S1101SGAF-EU víztiszta kék/fekete C38424

S1102SGAF-EU füstszínű kék/fekete C38426

S1103SGAF-EU borostyán kék/fekete C38429

GG501SGAF-EU víztiszta C37163

Scotchgard bevonatú védőszemüvegek
A Scotchgard™ páramentes bevonat elérhető a Solus™ 1000-es
sorozatú védőszemüvegekhez többféle színben is (víztiszta,
füstszínű vagy borostyán) és a 3M™ Goggle Gear 500 szemüveghez,
melyek alacsony profi lú kialakítással, állítható pántokkal és
opcionálisan választható látásjavító szemüvegbetéttel rendelkeznek.

Műszaki adatok/Kivitelek
Solus™ 1000
• levehető szemüvegszárak, puha orrész
• opcionálisan választható gumipánt, párnázott homlokrész és eltávolítható habszivacs betét, 

hogy csökkentse a szemek veszélyeknek való kitettségét

Anyag
• polikarbonát, mely megszűri a káros UV-sugárzás 99,9%-át

Alkalmazás/Megjegyzések
• meleg és párás körülmények
• beltéri és kültéri munkálatok
• fi zikailag megerőltető feladatok
• klimatizált helyiségek
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Jelölés Látómező Keret Vonatkozó szabvány Cikkszám

2C-1,2 víztiszta bronz 166/170 599116

5-3,1 bronz bronz 166/170/172 928538

5-3,1 piros, tükrös bronz 166/170/172 928539

Típus Látómező Keret Jelölés Vonatkozó szabvány Cikkszám

2740 víztiszta kék 3-1,23M1FT 166/172 191946

2741 szürke kék 5-23M1FT 166/172 191960

2742 sárga kék 2-1,23M1FT 166/172 191966

2740 sorozatú védőszemüvegek
A Komfort típusú védőszemüvegeket modern dizájn és nagyfokú
kényelem jellemzi. A sokrétű beállítási lehetőség optimális illeszkedést
és professzionális védelmet biztosít.

Műszaki adatok/Kivitelek
• állítható szárhosszúság és -dőlésszög
• puha szárvégek és keskeny orrnyereg
• páramentes
• UV-védelem

Anyag
•  karcálló polikarbonát látómező

Premium Fuel X2 védőszemüveg
Nagyteljesítményű lencséi védelmet nyújtanak az ütésekkel és
az elhajlással szemben, és rendkívül hőállóak. A keretbe öntött
lencsék erős frontális ütés esetén sem esnek ki a helyükről.

Műszaki adatok/Kivitelek
• gumírozott, állítható hosszúságú szárak
• puha, egyénileg beállítható orrnyereg
• az orrnyeregnél és a szárakon lévő szellőzőrendszer megakadályozza a páraképződést
• UV-védelem

Anyag
• nagyteljesítményű polikarbonát lencsék karcálló és páramentes bevonattal (kivétel: pirosra 

színezett, tükrös lencsék), kiváló tükörbevonat
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Lencse Vonatkozó szabvány Cikkszám

víztiszta 166/170 191618

Típus Látómező Keret Jelölés Vonatkozó szabvány Cikkszám

2720 víztiszta kék 3-1,23M1FT 166/170 191611

2721 szürke kék 5-2,53M1FT 166/172 193370

2722 sárga kék 2-1,23M1FT 166/172 194153

2730 védőszemüveg
Sokféle beállítási lehetőség és puha orrnyereg előzik meg,
hogy a szemüveg lecsússzon, és eközben a kényelmes
viseletet is garantálják.

Műszaki adatok/Kivitelek
• állatható szárhossz, puha szárvégek
• 4 fokozatú állítható lencsedőlésszög
• páramentes, UV-szűrős, karcmentes

Anyag
• polikarbonát

2720 sorozatú védőszemüvegek
Ezek a kompakt 3M™ védőszemüvegek ultrakönnyűek és
nagyon kényelmesek. Viselés közben megbízható védelmet
nyújtanak a nagy sebességgel repülő részecskékkel szemben
és kompatibilisek a légzésvédő álarcokkal.

Műszaki adatok/Kivitelek
• páramentes
• UV-védelem

Anyag
• karcálló polikarbonát látómező
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Keret Látómező Jelölés Vonatkozó szabvány Cikkszám

fekete víztiszta 2C-1.2 HON 1 FT K 166/169/170/172 B31119

szürke 2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K 166/169/170/172 B31131

sárga HDL 2C-1.2 HON 1 FT K 166/169/170/172 B31132

ezüst I/O (kültéri/beltéri) 2C-1.7 / 5-1.7 HON 1 FT K 166/169/170/172 B31135

víztiszta, ütésálló 2C-1.2 HON 1 FT K N 166/169/170/172 B31139

szürke, ütésálló 2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K N 166/169/170/172 B31140

sárga HDL, ütésálló 2C-1.2 HON 1 FT K N 166/169/170/172 B31142

IR3 3 HON 1 FT K 166/169/170/172 B31144

IR5 5 HON 1 FT K 166/169/170/172 B31147

Jelölés Látómező Keret Vonatkozó szabvány Cikkszám

2C-1.02-B-D1FT víztiszta, páramentes kék 166/170 111113

víztiszta, keménybevonatos kék 166/170 150209

5-2,5-D1F szürke, páramentes fekete 166/170/172 144497

Millennia® 2G védőszemüveg
Ezt a jövőbe mutató és kényelmes, egylátómezős szemüveget
azok számára fejlesztették ki, akik olyan szemvédő eszközt keresnek, amelyet nem 
kell az arcukhoz igazítani.

Műszaki adatok/Kivitelek
• puha és kényelmes papucsok akadályozzák a szemüveg lecsúszását az orról
• a külső felület karcolásokkal szemben különösen ellenálló („K” jelölés valamennyi típuson)
• puha, hajlítható szárának köszönhetően nem nyomja a fejet
• a nagy látómező kiváló panorámalátást biztosít
• oldalirányban és az orcák mentén is jobb védelem
• a látómező szűk hajlási szöge hézagmentes takarást és így jobb védelmet nyújt
• elektromosan szigetelő (nem tartalmaz fémalkatrészt)

Anyag
• hosszú élettartamú, karcálló polikarbonát látómező

Kiszerelés
• nyakba akasztó pánttal

Op-Tema® védőszemüveg
Sportos kialakítású, egylátóteres polikarbonát védőszemüveg
állítóható hosszúságú és dőlésszögű szárral hölgyek számára.

Felhasználási terület
• mechanikai kockázatok, pl. marásnál, köszörülésnél, fúrásnál repülő részecskék elleni 

védelem

Műszaki adatok/Kivitelek
• állítható orrnyereg
• tartópánttal
• UV-védelem

Anyag
• karcálló polikarbonát látómező
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Típus Jelölés Látómező Keret Vonatkozó szabvány Cikkszám

2820 2C-1.2 víztiszta kék 166/170 407421

2821 5-2.5 szürke kék 166/170 426993

2822 2-1.2 sárga kék 166/170 427008

Jelölés Látómező Vonatkozó szabvány Cikkszám

3M.1.FT víztiszta 166 719053

Egyszerűen az e-shopból

Egyszerű, gyors és kényelmes termékkeresés, -összehasonlítás és -rendelés több mint 8.000 terméket kínáló e-shopunkban

Látogasson el e-shopunkba, ahol gyorsan és egyszerűen igényelhet hozzáférést.

• gyors és egyszerű termékkeresés
• elérhetőség valósidejű ellenőrzése
• személyes felhasználó-kezelés
• a beszerzést leegyszerűsítő, intelligens funkciókSHOP.HABERKORN.HU

2820 sorozatú védőszemüvegek
Modern, exkluzív dizájn – kitűnően fedi a szemet, nagyon
könnyű és kényelmes.

Alkalmazás/Megjegyzések
• 2821 – speciális napfény elleni védelem
• 2822 – fokozott kontraszthatás rossz fényviszonyok mellett
• építőipar
• autóipar, karosszériaműhelyek
• fafeldolgozás

Műszaki adatok/Kivitelek
• páramentes
• UV-védelem
• állítóható dőlésszögű lencse

Maxim™ Hybrid védőszemüveg
Ez a könnyű és keskeny modell az egylátóteres szemüvegekkel
megegyező védelmet biztosít.

Műszaki adatok/Kivitelek
• DX bevonat (páramentes, karcálló, antisztatikus, kémiai hatásokkal szemben ellenálló)
• UV-védelem
• kb. + 130 °C-ig hőálló
• nagyon könnyű és kényelmes, egyszerűen állítható fejpánt
• egyedi fejlesztésű műanyag keret, a felső és az alsó peremen fedett szellőző nyílással
• remek fedés, tökéletes látómező

Anyag
• polikarbonát lencsék
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Jelölés Látómező Keret Vonatkozó szabvány Cikkszám

2C-1,2B-D1FT víztiszta, páramentes, karcálló metálfekete 166/170 394775

víztiszta, karcálló metálfekete 166/170 394779

5-1,7B-D1FT I/O ezüst, karcálló metálfekete 166/170/172 394786

5-2,5B-D1FT TSR szürke, karcálló metálfekete 166/170/172 403241

Keretméret Látómező Jelölés Keretszín Vonatkozó szabvány Cikkszám

keskeny (N) víztiszta, 4A+ 2C-1.2 EN166 1 FT H KN fekete/piros 166/170 736561

szürke, 4A+ 2C 3/5-3.1 EN166 1 FT H KN fekete/piros 166/170 736563

normál (R) víztiszta, 4A+ 2C-1.2 EN166 1 FT H KN fekete/piros 166/170 736564

szürke, 4A+ 2C 3/5-3.1 EN166 1 FT H KN fekete/piros 166/170 736566

széles (W) víztiszta, 4A+ 2C-1.2 EN166 1 FT H KN fekete/piros 166/170 736567

szürke, 4A+ 2C 3/5-3.1 EN166 1 FT H KN fekete/piros 166/170 736569

Protégé™ védőszemüveg
Egységes, sportos megjelenésű, könnyűségének és
rugalmasságának köszönhetően kényelmes viseletet biztosító szemüveg.

Műszaki adatok/Kivitelek
• bepattintható, lebegő lencsék a rugalmasabb illeszkedésért
• rugalmas, hátrahajló szár a biztos felfekvésért
• ultrakönnyű dizájn a maximális kényelemért
• puha, párnázott szárvégek a kellemes viseletért és biztos felfekvésért
• a puha, átlátszó orrpárnák megakadályozzák a lecsúszást
• UV-védelem

Adaptec védőszemüveg
Az Adaptec egy fejhez igazodó védőszemüveg-rendszer, amelyet
gyakorlatilag bárki viselhet. Kitűnő védelmet nyújt, maximális kényelmet biztosít, 
egyénileg állítható, valamint első osztályú optikai tulajdonságokkal és modern 
megjelenéssel bír.
Egy dizájn, három méret, egyedi illeszkedés és maximális védelem.

Felhasználási terület
• építőipar, közművek
• vendéglátóipar
• feldolgozóipar, fuvarozás
• egészségügy, gyógyszeripar
• olaj és gáz, szélenergia

Műszaki adatok/Kivitelek
• az állítható orrnyereg a lencse közepére irányítja a tekintetet, így csökkentve a szem fáradását
• az önállóan illeszkedő papucsok fokozzák a kényelemérzetet
• tökéletesen illeszkedő szárak a kényelmes felfekvésért
• a szárak feszessége a szemüveg levétele nélkül is tökéletesen beállítható
• mindkét lencse szöge hét fokozatban állítható, 30 fokos szögig
• Adaptec 4A+ bevonat a lencse mindkét oldalán a kiváló páramentesség, antisztatikusság 

és karcállóság érdekében

Anyag
• polikarbonát lencse 4A+ bevonattal
• puha TPE-vel kombinált polikarbonát keret
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Típus Lencse Bevonat Cikkszám

Maxim I/O DX 727707

Maxim víztiszta DX 727682

Maxim 3-as sötétedési fokozat DX, IR 907115

Maxim 5-ös sötétedési fokozat DX, IR 907123

Maxim Ballistic bronz DX 952695

Maxim Ballistic sárga DX 930041

Maxim Ballistic víztiszta DX 647760

Maxim Sport víztiszta DX 497999

Típus Lencse Cikkszám

2840 víztiszta 423836

2841 füstszínű 423842

2842 sárga 423845

2844 arany tükrös 907106

2845 5-ös sötétségű 387866

Maxim védőszemüveg
A védőszemüvegek védelmet nyújtanak nagysebessegű,
kis energiájú részecskék (F) ellen extrém hőmérsékleti
viszonyok, -5°C és 55°C között (T). A Maxim Ballistic
sorozat a STANAG 2920, ballisztikai szabvány szerint is tesztelve lett.

Műszaki adatok/Kivitelek
• stílusos és modern formatervezés
• 1-es optikai osztály, UV-védelem, széles látótér
• hosszirányban (4 pozícióban) állítható szár, állítható dőlésszög
• rugalmas, állítható orr-rész és puha szemöldökvédőrész

Anyag
• polikarbonát
• DX bevonat: kiváló védelem párásodás és karcolás, valamint mechanikai és kémiai hatások 

ellen

2840 sorozatú védőszemüvegek
Ez a különleges kialakítású szemüveg védi a szemöldökrészt
is, nagyon jól és szorosan illeszkedik az arcra. A sokoldalú
beállítási lehetőség biztosítja a viselési kényelmet.

Műszaki adatok/Kivitelek
• páramentes, UV-szűrős
• állítható dőlésszögű szár
• 3 fokozatú, állítható szárhossz
• karcálló, páramentes lencse

Alkalmazás/Megjegyzések
• a 2845-ös típus lencséje hegesztéshez is használható, 5-ös sötétségi fokozattal
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Jelölés Látómező Keret Vonatkozó szabvány Cikkszám

5-3.1. SGI 1 F CE (színezett) víztiszta/színezett, páramentes, karcálló bevonat fekete 166 536455

SGI 1 F CE (víztiszta)

Jelölés Látómező Keret Vonatkozó szabvány Cikkszám

2C-1,2B-D1F víztiszta, karcálló fekete 166 417590

5-2,5B-D1F TRS szürke, karcálló, páramentes fekete 166/170/172 377714

CR UV-védőszemüveg
Védőszemüveg állítható szárral és puha orrnyereggel, 400-as UV szűrővel (UV-C, 
UV-B és UV-A sugárzás elleni védelem)

Alkalmazás/Megjegyzések
• DIN CERTCO teszttel bevizsgálva

Anyag
• polikarbonát

Kiszerelés
• két pár könnyen cserélhető lencse (víztiszta, színezett)
• szemüvegtok és nyakba akasztó pánt

Metalite™ védőszemüveg
Stílusos és praktikus dizájn, minőségi kidolgozás és megjelenés,
védőszemüvegeknél igen ritka, rugós szár.

Felhasználási terület
• építőipari és szabadban végzett munkák
• termelés/gyártás
• fuvarozás

Műszaki adatok/Kivitelek
• hidegen alakítható szárak
• a puha orrnyereg megakadályozza a lecsúszást
• karcálló és páramentes
• UV-védelem

Anyag
• rugós szár
• oldalvédelmet is biztosító polikarbonát lencse
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Lencse Bevonat Cikkszám

I/O, ezüst 930047

sárga karcálló 930048

sárga páramentes B69750

víztiszta páramentes 160914

zöld, IR 1.7 karcálló 364893

zöld, IR 5 karcálló 172266

Lencse Bevonat Cikkszám

I/O karcálló B60677

szürke páramentes 735634

víztiszta 736575

víztiszta karcálló, páramentes 580936

XC védőszemüveg
Innovatív, új szemüveg mely kiválóan illeszkedik az arcra
és nagyon kényelmes. Minden része, mely a fejhez ér puha,
bőrbarát TPE anyaggal van kiképezve, így sehol sem nyom.

Műszaki adatok/Kivitelek
• torzításmentes lencsék
• UV-szűrős (kivétel zöld és hegesztőlencsés változat)
• egyszerűen cserélhető lencsék
• a szárak hossza és dőlésszöge is állítható – nők és férfi ak egyaránt viselhetik

Anyag
• polikarbonát

A800 védőszemüveg
Kényelmes védőszemüveg, kompakt és sportos dizájn,
kiváló ár-érték arány.

Műszaki adatok/Kivitelek
• sportosan ívelt szárak
• puha TPE anyag a szárak végén és az orrészen
• torzításmentes, 180°-os nézet
• karcmentes, páramentes

Alkalmazás/Megjegyzések
• A füstszínű modell használható szabad téren, gyengébb napfénynél

Anyag
• polikarbonát
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Lencse Bevonat Cikkszám

víztiszta páramentes, karcálló 418658

szürke páramentes, karcálló 645845

Lencse Cikkszám

borostyán 929546

füstszínű 929547

víztiszta 929548

A700 védőszemüveg
Gazdaságos és stílusos szemvédelem. Áttetsző, egyterű
látómezejű szemüveg megnövelt oldalvédelemmel.

Műszaki adatok/Kivitelek
• sportos szárak, puha szárvégekkel
• biztonságos, panorámás látómező kialakítás

Perspecta 9000 védőszemüveg
Csak 26 g, mégis nagyon ellenálló. A kiváló optikai jellemzőkkel
rendelkező (1. osztály) polikarbonát lencsék nagy látómezőt
biztosítanak. Ütésállóság szerinti besorolás: F. A testhezálló lencse
tökéletes védelmet nyújt. A szárak a nagyobb komfort érdekében
lettek kifejlesztve.

Műszaki adatok/Kivitelek
• speciális orrpárnák
• lencse: színtelen 2C-1,2 1 FT K,
• füstszínű 5-2,5 1 FT,
• borostyánszínű 2-1,2 1 FT,

Anyag
• polikarbonát Sightgard páramentes bevonattal
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Típus Lencse Cikkszám

QX1000 víztiszta 881082

QX2000 füstszínű 907843

QX2000 sárga 908915

QX2000 víztiszta 931676

QX3000 víztiszta 908910

Lencse Cikkszám

víztiszta 567667

QX védőszemüveg
A QX sorozat gazdaságos változata a kivételes védelem mellett
forradalmian új, sportos kialakítással rendelkezik.
A szemüveg páratlan viselési kényelmet és
jó mechanikai védelmet nyújt.

Műszaki adatok/Kivitelek
• 1-es optikai osztályba tartózó lencsék, beépített szemöldökrész
• karcálló- és páramentes, UV-szűrő, a füstszinű lencsék védenek a napfény vakító hatása ellen
• a QX1000 típusok szára állítható (4 pozíció)
• a QX2000 szemüvegek szárvége fordítható és állítható az orr-rész
• a QX3000 típusok rugalmas, állítható orr-, illetve szárrésszel rendelkeznek

Virtua védőszemüveg
Klasszikus formatervezésű, könnyű, kényelmes viseletet
biztosító szemüveg. A szemöldökvédő tovább növeli
a részecskék elleni védelmet. Ütésálló, 3 részes polikarbonát
szerkezete beépített oldalvédőkkel védi a viselőjét.

Műszaki adatok/Kivitelek
• 26 g
• az ívelt lencsék jól illeszkednek az archoz
• 1-es optikai osztályba tartozó lencsék
• EN 166 szerint minősítve

Műszaki adatok/Kivitelek
• polikarbonát
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Lencse Cikkszám

füstszínű 929558

víztiszta 929559

Cikkszám

929545

Racers védőszemüveg
A dinamikus stílus és a maximális védelem tökéletes kombinációja.
Rendkívül nagy mechanikus ellenállású egylencsés szemüveg.
Az állítható, puha orrnyereg és a hajlítható fémszár is
a fokozott kényelmet szolgálja.

Műszaki adatok/Kivitelek
• EN 166 1 FT
• megfelel a MIL-V-43511C szabvány 3.5.10. pontjának és a MIL-PRF-31013 szabvány 3.5.1.1 

pontjának (198 m/s)
• biztonságos, panorámás látómező kialakítás

Alkalmazás/Megjegyzések
• építkezés, csiszolás
• ipari felhasználás
• lövészet, sport
• gyógyszeripar

Anyag
• Sightgard páramentes bevonattal

Perspecta 2320 védőszemüveg
Fokozottan karcmentes ezüsttükrös lencsék párásodásmentes
bevonattal. A szemüveghez jár egy kemény tok.

Műszaki adatok/Kivitelek
• EN 166 1 F
• puha orrpárnák és szárvégek
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Jelölés Látómező Fejpánt Vonatkozó szabvány Cikkszám

2C-1,2B-D1FT9 víztiszta, páramentes neoprén 166/170 200214

2C-1,2B-D1FT9 víztiszta, páramentes textil 166/170 211612

Jelölés Látómező Vonatkozó szabvány Cikkszám

2C-1,2B-D1FT9 víztiszta, páramentes 166/170 211629

Maxx Pro védőszemüveg
Elegáns megjelenésű kosárszemüveg. A lapos, tórikus
látómezőnek köszönhetően jól kombinálható hegesztősisakokkal,
védősisakokkal és félálarcokkal

Felhasználási terület
• általános ipari célú felhasználás
• építőipar
• készre szerelés
• toxikus vegyi anyagok kezelése
• lakkozás/fényezés
• labor/egészségügy

Műszaki adatok/Kivitelek
• karcálló és páramentes
• UV-védelem
• PVC-mentes
• több anyag kombinációjával készült, minek köszönhetően átfogó védelmet nyújt a kifröccsenő 

vegyi anyagokkal és repülő részecskékkel szemben, és mindeközben magas fokú viselési 
kényelmet garantál

• közvetett szellőzés, gyorsbeállítós textil vagy neoprén fejpánt
• egyszerűen cserélhető látómező
• a „C” jelölés a kiváló színfelismerésre utal

Pótalkatrész

Pótlátómező a Maxx Pro szemüveghez
polikarbonátból készült, karcálló és páramentes
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Jelölés Látómező Fejpánt Vonatkozó szabvány Cikkszám

2C-1.2 B-D 1 BT KN víztiszta, közvetett szellőzés textil 166/170 557695

Típus Jelölés Látómező Pánt Vonatkozó szabvány Cikkszám

V-MAXX® 2-1.D1B 9 víztiszta PC textilpánt 166/170 154298

V-MAXX®-vegyi anyagok elleni védőszemüveg D1F víztiszta acetát neoprén 
szalag

166/170 659965

DuraMaxx védőszemüveg
Ez az egylátómezős szemüveg első osztályú kényelmet és
panorámalátást biztosít. Látásjavító szemüveg felett is viselhető.

Felhasználási terület
• autóipar és szállítás
• repülőgépgyártás és -karbantartás
• vegyipar, élelmiszeripar
• ipari tisztítás, karbantartás
• egészségügy, gyógyszeripar
• fémipar, bányászat, kőbányák

Műszaki adatok/Kivitelek
• modern, lapos dizájn
• tórikus lencse a nagy látómezőért és a torzításmentes látásért
• korrekciós szemüvegekkel viselve sem veszít kényelmességéből
• a TPE szigetelés rugalmasan illeszkedik az arcra
• a Dura-streme technológiának köszönhető karcmentes bevonat a külső oldalon és nagy 

ellenállású, páramentes bevonat a belső oldalon
• széles, állítható fejpánt
• légzésvédő félálarcokkal nagyfokú kompatibilitás
• egyszerűen cserélhető látómező

Anyag
• polikarbonát látómező Dura-streme bevonattal
• PP/TPE keret

V-MAXX® védőszemüveg
Egylátómezős védőszemüveg rendkívül puha felfekvéssel és
nagyon jó szigeteléssel

Műszaki adatok/Kivitelek
• 180°-os, torzításmentes látómező, gyorsrözgítő pánt
• hosszabb időn át is gond nélkül viselhető – akár légzésvédő félálarccal együtt is
• közvetett szellőzéssel (a fröccsenő folyadékok elleni védelem érdekében)
• páramentes és karcálló
• a korrekciós szemüvegek és/vagy légzésvédő félálarcok többségével együtt is használható
• UV-védelem

Alkalmazás/Megjegyzések
• lehúzható látómezővédő fólia használatával meghosszabbítható a látómező élettartama

Anyag
• karcálló polikarbonátból, illetve acetátból készült látómező
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Típus Lencse Szellőzés Szabvány Cikkszám

2890 polikarbonát, karcálló indirekt EN 166 1 BT 800347

2890A acetát indirekt EN 166 1 FT 557609

2890S polikarbonát, karcálló nincs EN 166 1 BT 790258

2890SA acetát nincs EN 166 1 FT 572836

2895SA polikarbonát nincs EN 166 1 FT A86138

Típus Szellőzés Lencse Bevonat Cikkszám

Fahrenheit indirekt polikarbonát DX 908962

Fahrenheit nincs acetát 927440

Fahrenheit W/T-NWear indirekt acetát 927438

2890 sorozatú zárt védőszemüvegek
A 2890 típusú védőszemüveg modern, keskeny kialakítással
rendelkezik. Viselete javasolt olyan alkalmazási területeken,
ahol fontos a sokoldalú, kényelmes, zárt védőszemüveg használata.

Műszaki adatok/Kivitelek
• páramentes bevonat, UV-szűrő (kivétel 2895S)
• többletvédelem gáz- és fi nom részecskék ellen (2890S, 2890SA és 2895S típusok).
• a 2895S típus lencséje 5-ös sötétségi fokozatú, gázhegesztéshez és forrasztáshoz
• széles, könnyen beállítható pánt, állítható racsnis forgószerkezet
• cserélhető lencse lehetőség a 2890/2890Ses 2890A/2890SA típusokhoz

Fahrenheit védőszemüveg
A Fahrenheit típusú védőszemüveg modern, keskeny kialakítással
rendelkezik. Acetát vagy polikarbonát lencsével, illetve szellőzőrésekkel
vagy anélküli változat is rendelhető. Viselete javasolt olyan alkalmazási
területeken, ahol fontos a sokoldalú, kényelmes, zárt védőszemüveg
használata.

Műszaki adatok/Kivitelek
• aerodinamikus forma cilinderes lencsével, 1-es optikai osztály
• látásjavító szemüvegekhez, félálarcokhoz
• közvetett szellőzőrendszer a pára, a folyadék és a por ellen nyújt védelmet. (A szellőzőrések 

nélküli változat védelmet nyújt a gáz és a füst ellen is.)
• puha, kristálytiszta PVC-keret széles látóteret biztosít
• a széles, elasztikus pánt (25 mm), könnyen állítható
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Anyag Cikkszám

polikarbonát 929544

Cikkszám

180247

Szín Cikkszám

fekete 142510

Perspecta 2047 védőszemüveg
Körkörös védelmet biztosító egylencsés szemüveg oldalsó
szellőző nyílásokkal, ideális látogatók és rendszeres viselők
számára is. A legtöbb látásjavító szemüveg felett is hordható.

Műszaki adatok/Kivitelek
• EN 166 1 FT

RX dioptriás lencsekeret XC szemüvegbe
Védőszemüvegbe applikálható dioptriás lencsekeret
szemüvegeseknek.

SC Basic szemüvegzsinór
Textilből készült biztonsági zsinór szemüvegekhez.

Felhasználási terület
• bármely száras szemüveghez használható
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Cikkszám

133442

Kivitel Átmérő [mm] Cikkszám

Öntapadós PVC fólia (F), nem fényvisszaverős 200 156281

315 168939

Típus Szín Méret Cikkszám

mini kék 236 x 120 x 120 mm 187606

átlátszó 236 x 120 x 120 mm 190665

maxi kék 236 x 315 x 200 mm 492106

LC Pro szemüvegtok
Cipzáras szemüvegtok karabinerrel és övbújtatóval

Felhasználási terület
• bármely száras szemüveghez használható

„Védőszemüveg használata kötelező” piktogram

Biztonsági tárolódoboz védőszemüvegekhez
Masszív műanyagdoboz védőszemüvegek biztonságos és higiénikus tárolásához

Alkalmazás/Megjegyzések
• mini tárolódoboz egyetlen védőszemüveg tárolásához
• maxi tárolódoboz legfeljebb 12 védőszemüveg tárolásához
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Hogyan válasszuk ki a megfelelő szemüveget lézersugarak ellen?

Miért kell védőszemüveget viselniük a lézerrel dolgozóknak?
•  A lézersugarak – pl. optikai vagy egyéb tükröző alkatrészekről történő – véletlen 

visszaverődése veszélyforrást jelent.
• Egyetlen visszaverődő lézersugár is elegendő ahhoz, hogy súlyos szemsérülést 

okozzon.

Vajon Önnek milyen védőszemüvegre van szüksége?
• Dolgozik a 400 nm-től 700 nm-ig terjedő tartományba eső lézersugarakkal?
• Látnia kell a lézersugarat munkavégzés közben?

Ha mindkét kérdésre igennel válaszolt, akkor az EN 208-as szabvány szerinti 
tanúsítvánnyal rendelkező lézerkezelő szemvédőre van szüksége. Minden egyéb 
esetben az EN 207-es szabvány szerinti, lézersugárzás ellen védő szemvédő 
használata indokolt.

Személyre szabott segítség
Szívesen segítünk Önnek a munkájához megfelelő lézerkezelő szemvédő vagy 
lézersugárzás ellen védő szemvédő kiválasztásában.
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Jelölés Vonatkozó szabvány Cikkszám

2C-1,2 3M 1 B 3 8 166/352 A72298

Vonatkozó szabvány Cikkszám

166 196429

Jelölés Anyag Típus Alkalmazás Vonatkozó szabvány Cikkszám

3-1,2-B-D.1.F.3.8 acetát SV9EK elektromos munkákhoz (VDE tanúsított) 166/170 134826

D1F3 acetát SV9AC vegyipar 166 194117

D1B39 polikarbonát SV9PC mechanikai igénybevétel 166 179566

D.1.B.3.9.K keménybevonatos SV9PCH erős mechanikai igénybevétel, karcmentes 166 195143

D.1.B.3.9 polikarbonát SV9PC/CG erős mechanikai igénybevétel 166 182544

3-1,7B-D.1.B.3.9 1,7-es fokozatú zöld 
polikarbonát

SV9PC vakító fény 166 110617

G500 fejrész-kombináció
Ipari felhasználásra, fröccsenés elleni védelemhez.

Felhasználási terület
• csiszolás, takarítási munkák

Alkalmazás/Megjegyzések
• -5 °C-tól +55 °C-ig használható
• 54-62-es fejméretig állítható

Kiszerelés
• arcvédőtartó
• 5F-11 polikarbonát látómező
• sárga színű Optime I fültok (SNR = 27 dB)

SB600 arcvédőtartó
Valamennyi Supervizor látómezővel kompatibilis.

Műszaki adatok/Kivitelek
• a fejfedő és a fejpánt állíthatóságának, valamint a racsnis állításnak köszönhető magas 

komfortfokozat

Anyag
• polipropilén
• polikarbonát homlokvédő

Kiszerelés
• látómező nélkül

Tartozék
Supervizor látómező
Az SA66, SA66M, SA660, valamint az SB600 tartóval egyaránt kompatibilis.

Alkalmazás/Megjegyzések
• Az SV9EK villanyszerelő látómezőt csak az SA660, illetve az SB600 tartóra lehet felszerelni.

Kiszerelés
• tartó nélkül
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Vonatkozó szabvány Cikkszám

166 115672

Jelölés Vonatkozó szabvány Cikkszám

HON 166 BT A 3 9 CE 166 936936

Jelölés Anyag Vonatkozó szabvány Cikkszám

2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 CE víztiszta polikarbonát, bevonat nélkül 166/170 885244

2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 K N CE víztiszta polikarbonát, keményített/páramentes 166/170 B31112

SA66 sisakra szerelhető arcvédőkeret
Valamennyi Supervizor látómezővel kompatibilis
(minden sisakra felszerelhető)

Felhasználási terület
• fémipari felhasználásra különösen alkalmas 

Műszaki adatok/Kivitelek
• felnyitható, négy pozícióban rögzíthető

Anyag
• eloxált alumínium

Kiszerelés
•  sisak/látómező nélkül

Turboshield™ racsnis arcvédőkeret
A Turboshield™ rendszer ideális mindazok számára,
akik munkavégzés közben zuhanó vagy repülő tárgyak okozta sérülés veszélyének, 
ütés okozta behatásoknak, fröccsenésveszélynek vagy UV sugárzásnak vannak 
kitéve.

Műszaki adatok/Kivitelek
• a nagyfokú kényelem hosszantartó viselést tesz lehetővé
• az egyszerű rendszernek köszönhetően pillanatok alatt kicserélhető a látómező; optimálisan 

oszlatja el a fejre nehezedő terhet
• a nagyméretű, ergonomikus kialakítású állító gombokkal egyszerűen beállítható
• lélegző, levehető és kimosható homlokpánt

Kiszerelés
• látómező nélkül

Rendeléssel kapcsolatos információk
• Sisakra szerelhető kerettel is kapható.

Tartozék

Turboshield™ látómező
Tórikus látómező nagy látótérrel, hosszabb állvédelemmel, a Turboshield™ fejrésszel 
és sisakra szerelhető kerettel is kompatibilis.

Felhasználási terület
• csaknem bármely beltéri felhasználási célra alkalmas

Műszaki adatok/Kivitelek
• Minden Turboshield™ látómező rendelkezik UV-szűrő tanúsítvánnyal, és extrém hőmérsékleti 

viszonyok (-5 °C-tól +55 °C-ig) között is védelmet biztosít a folyadékokkal és a fröccsenő 
fémolvadékokkal (EN 166), csakúgy, mint a közepes erejű ütések okozta behatásokkal 
szemben.
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Méret Cikkszám

450 x 200 mm 105451

Méret Cikkszám

440 x 240 mm 170633

Jelölés Látómező Vonatkozó szabvány Cikkszám

2C-1,2 B-D1 BT39 víztiszta, karcmentes/páramentes polikarbonát 166 196612

B-D 1 FT 3 víztiszta acetát 166 211722

Jelölés Látómező Felhasználási terület Vonatkozó szabvány Cikkszám

2C-1,2 B-D1 BT39 víztiszta polikarbonát extrém mechanikai veszélyek 166 211704

víztiszta polikarbonát, páramentes extrém mechanikai veszélyek 166 233241

B-D 1 FT3 víztiszta acetát fröccsenő vegyi anyagok 166 196305

Bionic™ arcvédő
A fej felső részére és az állra is kiterjedő védelmet biztosító
arcvédő eszköz.

Műszaki adatok/Kivitelek
• nagy látótér, egyszerűen cserélhető látómező
• védőszemüvegekkel és légzésvédő eszközökkel együtt viselve is kényelmes
• állítóható dőlésszögű látómező, változtatható az arctól mért távolság, rögzítő-mechanizmus
•  teljes mértékben állítható, racsnis arcvédőkeret, állítható fejpánt
•  a fejjel érintkező valamennyi részen puha párnázat
•  légáteresztő, puha izzadságelvezető szalag – levehető, mosható
•  elektromos szigetelés

Villanyszerelő arcvédő
A 80-as villanyszerelő védősisakhoz

Műszaki adatok/Kivitelek
•  VDE tanúsítvány 1.000 V-ra

Anyag
•  1,5 mm vastag polikarbonát

Átlátszó látómező
Bármelyik 16 mm-es dupla nyílással rendelkező
Schuberth sisakra felszerelhető arcvédő.

Felhasználási terület
•  szilánk és forgács elleni védelem

Műszaki adatok
•  1 mm vastag

Anyag
•  víztiszta polikarbonát

Tartozék
Cserelátómező a Bionic™ arcvédőhöz
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Típus Méret Anyag Cikkszám

Arcvédőtartó-keret 10117530 műanyag 930662

Arcvédő 10115836 19x43 cm polikarbonát B68696

Arcvédő 10115855 19x43 cm propionát 930656

Jelölés Anyag Típus Vonatkozó szabvány Cikkszám

– fémszita SAM9 166 146660

4-5-D.1.B.3.9.K arany bevonatú SV9PGFH 166 130963

3-5-D.1.B.3.9.K polikarbonát

V-Gard arcvédő látómező és keret
A V-Gard sisakra szerelhető arcvédő tartóhoz számos arcvédő
rendelhető. A keret törmelékvédővédővel van ellátva.

Alkalmazás/Megjegyzések
• Polikarbonát arcvédő általános felhasználásra. Megbízható védelmet nyújt az ütéses 

behatások, felfröccsenések és az UV sugárzások ellen.
• Propionát arcvédő felfröccsenő vegyszerek ellen. Magasabb fokú védelmet kínál az ütéses 

behatásokkal szemben, és kiváló optikai minőséget biztosít.

Supervizor hőálló arcvédő látómező
Speciálisan az SA66 és az SA66M tartókhoz.

Felhasználási terület
•  olvadt fém
•  erős hősugárzás
•  a fémszitás kivitel csak az erdészeti ágazatban használható

Alkalmazás/Megjegyzések
•  + 1390 °C-ig hőálló, arany bevonatú polikarbonát látómező
•  a fémszita legfeljebb + 150 °C-ig hőálló

Kiszerelés
•  sisak és tartó nélkül
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Típus Anyag Szín Cikkszám

CB20 arcvédő tartó műanyag szürke 518380

CV38P arcvédő polikarbonát átlátszó 133250

Cikkszám

929116

Clearways arcvédő látómező és keret
Clearways arcvédőkeret és cserelátómező.

Arcvédőtartó-keret
•  könnyű kivitel, 160 g
•  kényelmes, robosztus

LP-6620 arcvédő látómező és keret
Keret és egyszerűen cserélhető látómező, fokozat nélkül állítható billenés.

Anyag
•  polikarbonát látómező

 www.haberkorn.hu  Munkavédelem 2016 67

Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Fejvédelem
Arcvédők

https://shop.haberkorn.hu?s=929116
https://shop.haberkorn.hu?s=518380
https://shop.haberkorn.hu?s=133250


Cikkszám

A72297

Cikkszám

930070

Arcvédő látómező 5F-11
Kompatibilis V5 adapterrel, 3M sisakokkal,
G500 kombinációval vagy arcvédő kerettel.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  120m/s mechanikai szilárdság
•  súly:138 g
•  páramentesítő réteggel

Anyag
•  polikarbonát, víztiszta

Arcvédő látómező Sordin
Véd fröccsenő folyadékok, rövidzárlati villamos ív és olvadt fémek,
forró szilárd anyagok ellen, 20 cm. Kompatibilis V-Gard sisakokkal,
MSA hallásvédőkkel.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  120m/s mechanikai szilárdság

Anyag
•  víztiszta polikarbonát
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Hangintenzitás Hangintenzitás dB-ben Zajtípus

Fájdalom-tartomány 100000000000000 140 sugárhajtómű

10000000000000 130 szegecselő kalapács

érzésküszöb

1000000000000 120 légcsavaros repülőgép

Halláskárosodás-tartomány 100000000000 110 fúrógép

10000000000 100 fémfeldolgozás

1000000000 90 nehézgépjármű

Zajterhelés-tartomány 100000000 80 erős utcai zaj

10000000 70 személyautó

1000000 60 rendes hangerejű beszéd

Személyes tartomány 100000 50

10000 40 halk rádiózene

1000 30 suttogás

100 20

10 10 lapozás hangja

1 0 hallásküszöb

Hallásvédő eszközök

Jogszabályi előírások
A munkáltatók kötelesek a munkahelyeket és munkafolyama-
tokat a technika aktuális állásának fi gyelembevételével úgy 
kialakítani, hogy a zajhatás az adott ágazatban ésszerűen 
elvárható lehető legalacsonyabb szintre csökkenjen.
•  A zajhatás okait fel kell tárni.
•  Megfelelő hallásvédő eszközöket kell a munkavállalók ren-

delkezésére bocsátani (80 dB-től).
•  A munkavállalók kötelesek használni a hallásvédő eszközö-

ket.
•  A zajhatással érintett területeket meg kell jelölni és el kell 

különíteni.

Mit értünk hang alatt?
Hang akkor képződik, amikor a levegő egyensúlyi állapota 
légmozgás miatt felborul.
A hang két ismertetőjegy alapján értékelhető:
•  Hangerő: a hangnyomásnak, vagyis a rezgések intenzi-

tásának felel meg (mértékegysége: decibel = dB)
•  Hangmagasság: a frekvenciának, vagyis a rezgések egy 

mp alatti számának felel meg (egység: hertz = Hz)

Az SNR érték
SNR = általános zajcsillapítási érték normál zajspektrumban 
(Single Number Rating).

Füldugók
Minden olyan hallásvédő eszköz, amelyet a hallójáratba he-
lyezve kell viselni.
Az alábbi típusai különböztethetők meg:
•  készre formált füldugók
•  használat előtt megformálandó füldugók
•  fülre gyártott hallásvédő eszközök
•  pántos füldugók

Fülvédő tokok
Minden olyan hallásvédő eszköz, amely mindkét fülkagylót 
körbefogja.
Az alábbi típusai különböztethetők meg:
•  fej- vagy nyakpánttal rendelkező fültokok
•  munkavédelmi sisakra szerelhető fültokok
•  elektroakusztikai vagy mechanikai szabályozással ellátott 

fültokok
•  kommunikációs (információközlést lehetővé tévő) fültokok

Ne feledje!
A zajártalom 85 dB-nél kezdődik! A zaj okozta halláskárosodás 
nem gyógyítható!

Szabványok
EN 352-1 Hallásvédők: Fültokok
EN 352-2 Hallásvédők: Füldugók
EN 352-3 Hallásvédők: Ipari védősisakra szerelt fültokok
EN 352-4 Hallásvédők: Zajszinttől függő fültokok
EN 458 Hallásvédők: Ajánlások a kiválasztáshoz, a hasz-

nálathoz, a gondozáshoz és a karbantartáshoz 

Az EN 352-es szabvány szerinti hallásvédő eszközök 
két fajtája:

Az emberi fül érzékenysége 
Egy 1.000 Hz frekvenciájú hang 
intenzitása 1012 W/m2. A hang-
intenzitás azt fejezi ki, hogy egy 
adott zaj intenzitása hányszorosa 
az alsó hallásküszöb értékének.
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SNR érték Vonatkozó szabvány Cikkszám

27 dB 352-1 850015

SNR érték Vonatkozó szabvány Cikkszám

31 dB 352-1 850017

SNR érték Vonatkozó szabvány Cikkszám

33 dB 352-1 850021

Típus Vonatkozó szabvány Kivitel Cikkszám

H510A-401-GU 352-1 fejpántos 100083

H510B-403-GU 352-1 tarkópántos 121597

H510P3E-405-GU 352-1 sisakra szerelhető 151289

3M™ Peltor™ X1 fültok fejpánttal
Keskenyebb, könnyebb kialakítású fültok alacsonyabb zajterhelés elleni védelemhez.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  a dupla fejpánt jó szellőzést és kényelmes viseletet biztosít
•  könnyen a fejmérethez állítható

3M™ Peltor™ X2 fültok fejpánttal
Közepestől erős szintű zajok elleni védelmet nyújtó fültok.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  a dupla fejpánt jó szellőzést és kényelmes viseletet biztosít
•  könnyen a fejmérethez állítható

3M™ Peltor™ X4 fültok fejpánttal
Keskenyebb, könnyebb kialakítású fültok feltűnő sárga részekkel a jó láthatóságért, 
erős zajok elleni védelemhez.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  a dupla fejpánt jó szellőzést és kényelmes viseletet biztosít
•  könnyen a fejmérethez állítható

3M™ Peltor™ Optime I fültok
Könnyebb, kényelmesebb fültok kétpontos rögzítéssel. SNR 27dB.

Felhasználási terület
•  asztalosműhely
•  nyomda
•  fémfeldolgozás

Műszaki adatok/Kivitelek
•  széles szigetelőgyűrű puha, szivacsból készült párnázattal
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Típus Kivitel Cikkszám

H520A-407-GQ fejpántos 156158

H520B-408-GQ tarkópántos 187873

H520P3E-410-GQ sisakra szerelhető 385311

Típus Kivitel Cikkszám

H540A-411-SV fejpántos 131204

H540B-412-SV tarkópántos 648301

SNR érték Vonatkozó szabvány Cikkszám

82 dB 352-4 567055

3M™ Peltor™ Optime II fültok
Erős zajban és nagy igénybevétel mellett történő használatra is ajánlott csúcsmodell. 
SNR 32 dB, EN 352-1 

Felhasználási terület
•  repülőtér, nehézipar
•  légkalapáccsal végzett munkák

Műszaki adatok/Kivitelek
•  törésbiztos, párnázott rugóacél pánt 2 pontos rögzítéssel az egyenletes nyomás érdekében
•  folyadékkal és szivaccsal töltött szigetelőgyűrűk, kicsúszásvédelem

3M™ Peltor™ Optime III fültok
Rendkívül magas zajterhelésű munkahelyekre ajánlott fültok. SNR 35 dB, EN 352-1

Felhasználási terület
•  optimálisan csillapítja az alacsony frekvenciájú zajokat
•  a legkiválóbb zajcsillapítás magas frekvenciájú ipari zaj esetén

Műszaki adatok/Kivitelek
•  kettős fülkagyló-kialakítás
•  szivaccsal töltött szigetelőgyűrűk

HRXS7A-0 rádiós fültok fejpánttal
A kiválóan szigetelő Optime II fültok alapul vételével kialakított rádiós fültok különösen 
monoton zajjal járó munkákhoz ajánlott.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  a rövid, fl exibilis botantenna optimális sztereo vételt biztosít
•  audiobemenet MP3 lejátszóhoz

Kiszerelés
•  audio kábellel
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Sisakmodell Tulajdonságok Optime I Optime II Optime III

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

Alveo Vent 30 mm-es nyílással 112192 385311 19336

Baseball Diamond V 30 mm-es nyílással 112192 385311 19336

Baumeister 80 2 x 16 mm-es nyílással 151289 300407 370597

Baumeister 80/4 2 x 16 mm-es nyílással 151289 300407 370597

Baumeister 80/4 Mineur 2 x 16 mm-es nyílással 151289 300407 370597

BEN esőelvezető nélkül, nyílás nélkül 849703 849705 –

BEN 74R esőelvezetővel, nyílás nélkül 141014 112274 426950

BEN R esőelvezetővel, nyílás nélkül 141014 112274 426950

BER 80 2 x 16 mm-es nyílással 151289 300407 370597

BOP esőelvezető nélkül, nyílás nélkül 849703 849705 –

BOP 74R esőelvezetővel, nyílás nélkül 141014 112274 426950

BOP Energy 3000 esőelvezetővel, nyílás nélkül 849703 849705 –

BOP R esőelvezetővel, nyílás nélkül 141014 112274 426950

Elektrikerschutzhelm 80 2 x 16 mm-es nyílással 151289 300407 370597

Euroguard 4 30 mm-es nyílással 112192 385311 193361

Euroguard 6 30 mm-es nyílással 112192 385311 193361

G2000D 30 mm-es nyílással 112192 385311 193361

G22D 30 mm-es nyílással 112192 385311 193361

G3000D 30 mm-es nyílással 112192 385311 193361

Granite Wind 30 mm-es nyílással 112192 385311 193361

Plasma AQ 30 mm-es nyílással 112192 385311 193361

Saturno 30 mm-es nyílással 112192 385311 193361

Terano 30 mm-es nyílással 112192 385311 193361

VERTEX® BEST 30 mm-es nyílással 112192 385311 193361

VERTEX® ST 30 mm-es nyílással 112192 385311 193361

VERTEX® VENT 30 mm-es nyílással 112192 385311 193361

Sisakra rögzíthető fültok

Az Optime fültokok az összes, katalógusban szereplő 3M sisakkal kompatibilisek, esetenként adapter segítségével.
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SNR Szín Kivitel Cikkszám

28 dB sárga fejpántos 929241

31 dB kék sisakra szerelhető 929243

31 dB sárga sisakra szerelhető B22269

Típus Cikkszám

HY79 108147

Left/Right fültok
A Left/Right fültokok egyedülálló módon fi gyelembe veszik
a viselő anatómiai egyediségét; a bal és a jobb fülre speciálisan
tervezett fülvédők kompenzálják a fülek asszimmetrikus elhelyezkedését. A nagy 
kagylók garantálják a kényelmet és a megfelelő védelmet is. Három csillapítási szint: 
magas, közepes és alacsony.

Higiéniai készlet Peltor fültokhoz
Minden szett 2 szigetelőgyűrűt és 2 szigetelőpárnácskát tartalmaz.
Ajánlott félévente cserélni, így a hallásvédő eszköz szigetelése és a komfortossága 
változatlan marad.
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Típus Kiszerelés Cikkszám

HY100A 100 pár/doboz 182334

Típus Szín Méret Cikkszám

közepes kék 225 x 236 x 125 mm 170732

Kivitel Átmérő [mm] Cikkszám

Öntapadós PVC fólia (F), nem fényvisszaverős 200 155406

315 175383

Izzadságszívó betét Peltor fültokhoz
A tömítőgyűrűre rögzíthető.

Anyag
•  fl íz

Biztonsági tárolódoboz hallásvédő eszközökhöz
Masszív tárolódoboz fülvédő eszközök biztonságos és higiénikus tárolásához.

Anyag
•  műanyag

„Hallásvédő használata kötelező” piktogram
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Típus Jellemző Kiszerelés Cikkszám

PD-01-001 utántöltő 500 pár/csomag 191376

PP-01-002 füldugó 250 pár/csomag 182866

Méret Vonatkozó szabvány Cikkszám

S 352-2 105075

L 352-2 166810

Méret Kiszerelés Cikkszám

S 200 pár/csomag 173403

L 200 pár/csomag 171602

E-A-R Classic füldugó
Kényelmes és tökéletesen illeszkedő,
egyszer használatos füldugó. EN 352-2.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  biztosan illeszkedő, jól szigetelő, pehelykönnyű
•  bármely hallójárathoz igazodik, minek köszönhetően maximális védelmet és kényelmet 

garantál

Műszaki adatok
•  SNR 28 dB

Anyag
•  puha, energiaelnyelő polimerhab

Bilsomat 400 füldugó-adagoló
Ez a falra szerelhető vagy állványra állítható, feltűnő
megjelenésű és sokoldalú füldugó-adagoló felhívja a fi gyelmet a fülvédő viselésére.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  igen egyszerű kiadás – mindössze egyetlen gombot kell elforgatni és máris kézben tartható 

a füldugó
•  a füldugók mindig elérhetőek (elkerülhető a várakozás a kiadásnál)
•  egyszerűen utántölthető, részleges feltöltés is lehetséges
•  kevés csomagolóanyag, 100%-ig újrahasznosítható

Kiszerelés
•  400 pár Bilsom 303L vagy Bilsom 303S típusú füldugóval feltöltve szállítjuk

Bilsom 303 füldugó
Kúp formájának köszönhetően könnyű behelyezni és kivenni,
továbbá biztosan illeszkedik a fülcsatornába. EN 352-2.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  sima felületének köszönhetően higiénikusabb
•  két méretben rendelhető a pontos és kényelmes illeszkedésért

Műszaki adatok
•  SNR 33 dB

Anyag
•  puha poliuretánhab
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Méret Típus Csomag tartalma Vonatkozó szabvány Cikkszám

S 303S 200 pár 352-2 198761

L 303L 200 pár 352-2 146827

Típus Jellemző Kiszerelés Cikkszám

ES-01-001 füldugó 250 pár/csomag 195201

ES-01-005 zsinóros füldugó 200 pár/doboz 172103

PD-01-002 One Touch füldugó utántöltő 500 pár/csomag 102336

PD-01-010 füldugó utántöltő 500 pár/csomag 896656

Méret Cikkszám

S/M 923983

Tartozék

Bilsom 303 füldugó utántöltő csomag
Bilsomat 400 füldugó-adagolóhoz

Műszaki adatok
•  SNR 33 dB

Right füldugó
A RIGHT füldugókat magas zajcsillapítás és kivételes viselési
komfort jellemzi. Nagy méretben is rendelhető. SNR: 33 dB.

Anyag
•  PU hab

E-A-R Soft neon füldugó
Az E-A-R Soft füldugók lassan táguló poliuretán-habból
készültek. A fülekben egyenletesen eloszló nyomás
rugalmasságot, jó illeszkedést és optimális kényelmet biztosít.
Az E-A-R Soft neon sárga füldugó kék PVC-zsinórral is kapható.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  más egyéni védőeszközzel is használható
•  újrahasznosítható
•  formáját lassan visszanyerő habból készült
•  EN352-2, SNR 36 dB 

Anyag
•  lassan táguló PU hab
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Kiszerelés Cikkszám

200 pár/doboz 155422

Kiszerelés Cikkszám

200 pár/doboz 373184

Kiszerelés Cikkszám

200 pár/csomag 190572

Max füldugó
Világszerte az egyik legkedveltebb PU-füldugó extrém
jó szigeteléssel. Harangalakú, nagyon kényelmes, puha és a sima felületének 
köszönhetően nem tapad meg rajta a szennyeződés.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  SNR 37 dB, EN352-2

Max Lite füldugó
Kisebb hallójáratúak számára is kényelmesen viselhető
T alakú füldugó. Nagyon egyszerűen kezelhető.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  SNR 34 dB, EN 352-2

Alkalmazás/Megjegyzések
•  párosával zacskózva

1120 füldugó
Puha és kényelmes PU egyszerhasználatos füldugó.
Egyedülállóan kialakított forma az optimális illeszkedésért,
sima felület melyen nem tapad meg a szennyeződés. Keskeny vagy rövid hallójárat 
esetén is magas viselési kényelmet nyújt.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  SNR 34 dB

Alkalmazás/Megjegyzések
•  párosával zacskózva
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Kiszerelés Cikkszám

200 pár/csomag 181490

Kiszerelés Vonatkozó szabvány Cikkszám

200 pár/csomag 352-2  922837

Méret Vonatkozó szabvány Cikkszám

Univerzális méret 352-2 922836

1100 füldugó
Puha és kényelmes PU egyszerhasználatos füldugó.
Előre formált az optimális illeszkedésért, sima felületű így nem
tapad meg rajta a szennyeződés.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  SNR 37 dB, EN352-2

Alkalmazás/Megjegyzések
•  párosával csomagolva

E-A-R Classic zsinóros füldugó
Classic típusú füldugó jól látható, kék vinilzsinórral.

Felhasználási terület
•  élelmiszergyártás és -feldolgozás iparágakban történő használatra különösen ajánlott

Műszaki adatok
•  SNR 29 dB

Anyag
•  puha, energiaelnyelő polimerhab

E-A-R Ultrafit füldugó
Előre megformált füldugó hosszú távú használatra,
biztonsági zsinórral.

Műszaki adatok/Kivitelek
• SNR 32 dB
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Kiszerelés Vonatkozó szabvány Cikkszám

100 pár/csomag 352-2 207572

Kiszerelés Cikkszám

50 pár/csomag 648015

Kiszerelés Cikkszám

50 pár/csomag 213286

HL Laser Trak zsinóros füldugó
Detektálható, maximális szigetelést biztosító, szivacsból készült,
egyszerhasználatos füldugó.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  szinte bármely hallójárathoz illeszkedik
•  élénk színek, könnyű észlelhetőség (szemmel és fémdetektorral is)
•  párban csomagolva kerül forgalomba

Műszaki adatok
•  SNR 35 dB

Quiet zsinóros füldugó
Könnyen kezelhető és jól illeszkedik a szabadalmazott
technológiának köszönhetően. Nem kell sodorni, csak egyszerűen behelyezni a 
fülbe, a formája a fül anatómiáját fi gyelembe véve készült, előre formázott. Többször 
használható.

Műszaki adatok
•  SNR 28 dB

SmartFit zsinóros füldugó
Többször használható zsinóros füldugó, mely a hallójáratban
a testhőmérsékletre reagálva tökéletesen felveszi a fül formáját, majd használat után 
visszaáll az eredeti formájára. Könnyű behelyezni és kivenni, a pántról levehető és 
vízzel, szappannal egyszerűen tisztítható majd újra felhasználható. A kis műanyag 
doboz védi a füldugót, és hosszú felhasználási időt biztosít.

Műszaki adatok
•  SNR 30 dB

Alkalmazás/Megjegyzések
•  műanyag tárolódobozban
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Kiszerelés Cikkszám

100 pár/csomag 190548

Kiszerelés Cikkszám

100 pár/csomag 164406 

Cikkszám

181356

1130 zsinóros füldugó
Puha és kényelmes PU egyszerhasználatos füldugó zsinórral.
Egyedülállóan kialakított forma az optimális illeszkedésért,
sima felület melyen nem tapad meg a szennyeződés. Keskeny vagy rövid hallójárat 
esetén is magas viselési kényelmet nyújt. Mosható és többször használható.

Műszaki adatok
•  SNR 34 dB

Alkalmazás/Megjegyzések
•  párosával csomagolva

1110 zsinóros füldugó
Puha, bőrbarát hab anyagú füldugó, kényelmes viselet, előre
megformált az optimális illeszkedésért. Sima felületű,
nem tapad meg rajta a szennyeződés.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  SNR 37 dB, EN352-2

Alkalmazás/Megjegyzések
•  párosával csomagolva

1271 zsinóros füldugó
Előre megformált zsinóros füldugó. Egyedülálló szabadalmazott
dizájn 3 lamellával a tökéletes illeszkedésért és a maximális
viselési kényelemért.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  SNR 25 dB, EN352-2

Alkalmazás/Megjegyzések
•  praktikus, övre akasztható tárolódobozban
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Kiszerelés Cikkszám

200 pár/csomag 229646

Típus Kiszerelés Cikkszám

UF-01-014 200 pár/csomag 897184

Ultrafit X zsinóros, többszörhasználható füldugó
Az Ultrafi t X füldugó új, innovatív „pisztolymarkolat” alakú
fogantyúval rendelkezik, amely szögletes formája miatt
megkönnyíti a fülbe helyezést. A higiénikus tárolás érdekében
a füldugó műanyag tárolóval kapható. A szabadalmaztatott polimer kialakítású, 
kényelmes, háromperemes forma 35 dB-es zajcsillapítású, amely az előre megformált 
füldugók esetén az egyik legmagasabb érték.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  SNR 35 dB
•  nedvességálló

Laser Lite füldugó utántöltő
Utántöltő csomag LS400 adagolóba.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  SNR 35 dB
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Vonatkozó szabvány Cikkszám

352-2 193020

Vonatkozó szabvány Cikkszám

352-2 167835

Vonatkozó szabvány Cikkszám

352-2 137454

Bilsom Percap 5720 pántos füldugó
Kényelmes fejpántos füldugó összehajtható fejpánttal.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  kívülről szorosan lezárja a hallójáratot
•  különösen kényelmes, biztonságos és higiénikus

Műszaki adatok
•  SNR 24 dB

Anyag
•  speciálisan formázott, mosható és cserélhető szivacs 

Tartozék

Bilsom 5980 cseredugók a Percap füldugóhoz
A Bilsom Percap fejpántos füldugóhoz használható cseredugók.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  párosával, PE-zacskóba csomagolva (10 zacskó/doboz) kerül forgalomba

Műszaki adatok
•  SNR 24 dB

E-A-R Cap pántos füldugó
Puha poliuretán habból készült, egyszerűen behelyezhető
füldugó pehelykönnyű műanyag fejpánttal.

Felhasználási terület
•  változó zajterhelésnek kitett dolgozók és látogatók számára ideális

Műszaki adatok/Kivitelek
•  egyenletes hangcsillapítási görbe, kellemes viselet
•  cserélhető dugók
•  egyenként, átlátszó fóliába csomagolva kerül forgalomba

Műszaki adatok
•  SNR 23 dB
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Cikkszám

105150

Kiszerelés Cikkszám

20 pár/csomag 139427

1310 pántos füldugó
Az egyedülálló, rugalmas pánt és a puha, kerek füldugó könnyű
kezelést, csökkentett nyomást és kényelmet biztosít. Rendkívül
könnyű, cserélhetők a füldugók így változó zajterhelés esetén is ideális megoldás.

Műszaki adatok/Kivitelek
• SNR 26 dB
• EN352-2

Tartozék

1311 cseredugó pántos füldugóhoz
1310-es pántos füldugóhoz, kerek, PU hab.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  SNR 26 dB
•  EN352-2
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Típus Szín Méret Cikkszám

midi kék 236x225x125 mm 858927

midi átlátszó 236x225x125mm 858931

midi kék 236x120x120 mm 858894

Biztonsági tárolódoboz különféle matricákkal
Robosztus műanyagdoboz védőszemüvegek, hallásvédő eszközök, légzésvédők vagy 
védőkesztyűk biztonságos és tiszta tárolására. Falra rögzíthető. 

Alkalmazás/Megjegyzések
• mini biztonsági tárolódoboz egy db szemüveg vagy szemüveg nagyságú védőeszköz 

tárolására
• midi biztonsági tárolódoboz maximum 4 db szemüveg vagy szemüveg nagyságú védőeszköz 

tárolására

Műszaki adatok/Kivitelek
• rögzítő alkatrészekkel 
• „Védőszemüveg használata kötelező”, „Hallásvédő használata kötelező”, „Légzésvédő 

használata kötelező” és „Védőkesztyű használata kötelező” piktogramos matricákkal szállítva
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Légzésvédő eszközök

Jogszabályi előírások
Az egészségre veszélyes koncentrációban jelenlévő egészség-
károsító hatású gázoknak, gőzöknek vagy lebegő anyagoknak 
kitett munkavállalók számára megfelelő légzésvédő eszközt 
kell biztosítani.
•  A légzésvédő eszközöknek elegendő mennyiségben kell 

rendelkezésre állniuk, könnyen hozzáférhetőknek kell len-
niük, és azokat sérülésektől, szennyeződésektől és káros 
behatásoktól védve kell tárolni.

•  A légzésvédő eszközök tárolóegységeit megfelelő jelöléssel 
kell ellátni.

• A területek, ahol légzésvédő eszköz viselése kötelező, szintén 
megfelelően jelölendők

Az európai előírások a légzésvédő eszközökkel kapcsolatos 
oktatásra, valamint a légzésvédő eszközök ellőrzésére is kitérnek.
•  A munkavállalókat meg kell tanítani a légzésvédő eszközök 

fel- és levételére, valamint azok működésének ellenőrzésére.
•  A fel- és levétel gyakorlására, valamint a működés-ellenőrzés 

oktatására legalább hat havi rendszerességgel sort kell 
keríteni.

•  Az izolált rendszerű (palackos) eszközök használatával 
kapcsolatos oktatást és gyakorlatot a légzésvédő eszkö-
zök gyártója által kiképzett és rendszeres (legalább ötéves 
gyakorisággal) továbbképzésben részesülő szakembernek 
kell tartani.

•  A szűrt és nyomólevegős eszközök állapotának megfelelő-
ségét és védőhatásának fennállását legalább negyedévente 
szakembernek kell ellenőriznie (az eredeti csomagolásban 
lévő szűrt levegős légzésvédőkre nem vonatkozik). Az ellen-
őrzések eredményéről írásos vizsgálati jelentés készítendő. 

Védőhatás
A légzésvédő eszközöknek az alábbi káros behatások ellen 
kell védelmet biztosítaniuk:
•  Részecskeformájú káros anyagok

Ezek az anyagok az orrot, a torkot és a felső légutakat 
irritálhatják. Méretüktől függően (por, füst, köd) akár a tü-
dőig is behatolhatnak. A részecske formájú káros anyagok 
jellemzően krónikus megbetegedéseket okoznak.

•  Gáz és gőz formájú káros anyagok
A gázok és gőzök a tüdőn keresztül közvetlenül a véráramba 
kerülnek, ezért rendkívül súlyos, akár halállal végződő szervi 
károsodást is okozhatnak. A gázok és gőzök általában akut 
megbetegedésekhez vezetnek.

A EH-érték (egészségügyi határérték)
= maximális megengedhető munkahelyi koncentráció
Valamely anyag munkahelyi levegőben mért azon koncentráci-
ója, amely napi nyolc óra kitettség mellett jelenlegi ismereteink 
szerint nincs kihatással az egészségre.

Szabványok

EN 136 Teljes álarcok
EN 140 Félálarcok és negyedálarcok 
EN 14387:2004  Gázszűrők és kombinált szűrők 
EN 143:2006  Részecskeszűrők
EN 146 Rásegítéses szűrőkészülékek beépített
 légzésvédő sisakkal vagy kámzsával
EN 148 Mentes csatlakozások DIN 40
EN 149:2001 Részecskeszűrő félálarcok
EN 403:2004 Menekülő légzésvédő készülékek.
 Kámzsás, szűrős önmentő készülékek tűzből 

való menekülésre

EN 405 Szelepes, szűrő félálarcok
 gázok vagy gázok és részecskék elleni 

védelemre
EN 12941 Rásegítéses szűrési típusú készülékek 

sisakkal vagy kámzsával
EN 14594:2005 Folyamatos adagolású, nyomólevegős 

légzésvédő készülék 
EN 166 Szem- és arcvédő eszközök, ütésállóság, 

optikai osztály, kémiai ellenálló-képesség
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Jelölés színe Szűrőtípus Fő felhasználási terület

AX szerves vegyületek gázai és gőzei, forráspont ≤ 65 °C

A szerves vegyületek gázai és gőzei, forráspont > 65 °C

B
szervetlen gázok és gőzök, pl. klór, kén-hidogén, 
hidrogén-cianid (kéksav)

E kéndioxid, sósav

K ammónia

CO szén-monoxid

Hg higanygőz

NO nitrogén gázok, a nitrogén-monoxidot is beleértve

Reaktor radioaktív jód, a radioaktív metil-jodidot is beleértve

P részecske

Szűrőtípus Szűrőosztály Mi ellen véd Maximálisan megengedhető károsanyag-
koncentráció*

Gázszűrő gázok és gőzök

1 Védelmi fokozat: alacsony 0,1 tf% (1.000 ppm)

2  közepes 0,5 tf% (5.000 ppm)

3  magas 1,0 tf% (10.000 ppm

Részecskeszűrő részecskék

P1 Védelmi fokozat: alacsony 4-szeres EH-érték

P2  közepes félálarccal együtt 12-szeres EH érték
teljesálarccal együtt 16-szoros EH érték

P3  magas félálarccal együtt 50-szeres EH érték
teljesálarccal együtt 200-szoros EH érték

Részecskeszűrő osztálya Felhasználás (mi ellen véd)

P1 semleges anyagok részecskéi ez EH-érték szerint

P2 szilárd, folyékony és vizes aeroszolok
közepesen mérgező (egészségkárosító) hatású anyagok részecskéi

P3 szilárd és folyékony aeroszolok
mérgező, erősen mérgező és radioaktív anyagok részecskéi
rákkeltő anyagok részecskéi; spórák, baktériumok, vírusok, proteolikus 
enzimek

Figyelmeztetés
Soha ne használjon szűrt levegős lég-
zésvédőt:
•  ott, ahol a levegő oxigéntartalma 17 tf% 

alatt van,
•  rosszul szellőztetett helyiségekben, tartá-

lyokban, szűk helyiségekben, csatornákban,
•  olyan környezetben, ahol a károsanyag-

koncentráció nem ismert,
•  ha a károsanyag-koncentráció meghaladja 

a szűrő teljesítményét,
•  olyan káros anyagok esetében, amelynek 

nincs a veszélyre fi gyelmeztető feltűnő 
tulaj donsága, pl. szaglással, ízleléssel vagy 
egyéb érzékszervekkel nem felismerhető 
(pl. anilin, benzol, hangyasav, hexán, metil-
klorid, metanol)

Tárolás
A még nem használt és gyárilag lezárt 
gáz- és kombinált szűrők normál pára-
tartalmú, hőmérsékletű és összetételű 
levegőn tárolandók.

Sundström termékek megengedett 
tárolási ideje:
•  Gázszűrő 5 év
•  Részecskeszűrő 4 év
•  SR 299-2 és SR 599 3 év

A felbontott szűrőket legkésőbb
egy éven belül le kell cserélni.

*az adott ország hatályos szabályozása függvényében változhat

Szűrőbetétek jelölései az EN 14387:2004 
és EN 143:2006 szabvány szerint

Szűrőteljesítmény
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Anyagnév CAS-szám Szűrő Megjegyzés
Acetaldehid

Acetamid

Aceton

Acetilén

Acetil-klorid

Akrolein

Akrilamid

Akrilnitril

Akrilsav

Adipinsav 

Alifás szénhidrogén

Allil-alkohol

Allil-amin

Allil-klorid

Alumínium-klorid

Alumínium-oxid

Hangyasav

Ammónia

Amil-acetát

Anilin 

Hajófenékfesték

Antimon és oxidjai

Antimon-hidrogén

Aromás szénhidrogének

Arzén és szervetlen vegyületei 

kivéve arzén-hidrogén

Arzén-hidrogén

Arzin

Bárium

Benzaldehid

Benzol

Benzin

Benzotriazol

Benzoil-klorid

Benzil-alkohol

Benzil-klorid

Berillium

Kéksav

Ólom (szervetlen vegyületei, 

füstje és pora)

Gyapjúpor (nyersgyapjú)

Bróm

Butil-acetát

Butanol (butil-alkohol)

Butilaldehid

Kadmium és szervetlen vegyületei

Kálcium-oxid

Klór

Kloritok

Klórdioxid

Kloroform

Klórhidrogén

75-07-0

60-35-5

67-64-1

74-86-2

75-36-5

107-02-8

79-06-1

107-13-1

79-10-7

124-04-9

8052-41-3

107-18-6

107-11-9

107-05-1

7446-70-0

1344-28-1

64-18-6

7664-41-7

628-63-7

62-53-3

A+P3 1

7440-36-0

7803-52-3

7440-38-2

7784-42-1

7784-42-1

7440-39-3

100-52-7

71-43-2 A 4

86290-81-5

95-14-7

98-88-4

100-51-6

100-44-7

7440-41-7

74-90-8

7439-92-1

7726-95-6

123-86-4

71-36-3

123-72-8

7440-43-9

1305-78-8

7782-50-5

10049-04-4

67-66-3

7647-01-0

AX

A + P3

AX

Sűrített levegő

B

AX

A + P3 1

A

B

P3 

A

K

AX

B + P3

P3

E

K

A

K

P3

B

A

P3

B

B

P3

A

AX

A + P3

B

A

B

P3

B

P3

P3

B

A

A

A

P3

P3

B

P3

B

AX

B

4

1,4

3

4,5

4

3

5

5

1

4, 5

4

1

3, 4

4, 6

3, 5

4

4

Anyagnév CAS-szám Szűrő Megjegyzés
Krómsav és kromátok

Kobalt és szervetl.vegy.,

por és füst

Kumol

Cianid (CN)

Ciklohexanol

Ciklohexanon

Diaceton-alkohol

Difenil

Diglicidéter (DGE)

1,2-diklóretán

Dimetil-formamid

Dimetil-szulfát

Dioxán

Etilén-diamin-tetraecetsav 

(EDTA)

Vasklorid

Vasoxid (füst)

Epiklórhidrin

Ecetsav

Ecetsavanhidrid

Etanol (Etilalkohol)

Etil-acetát

Etil-akrilát

Etil-bromid

Etil-klorid

Etilén-diamin

Etilén-glikol

Etilén-oxid

Etil-éter

Fluor

Fluorid (F)

Fluoro-szilikát 

Hidrogén-fl uorid

Formaldehid

Freon

Furfurál

Glutáraldehid

Glikol.monobutil-éter

Glikol.monometil-éter

Hidrazin

Hidrogén 

Hidrokinon

Izoforon

Jód

Kálium-hidroxid

Kálium-permanganát

Széndioxid

Szén-diszulfi d

1333-82-0

7440-48-4

98-82-8

57-12-5

108-93-0

108-94-1

123-42-2

92-52-4

2238-07-5

107-06-2

68-12-2

77-78-1

123-91-1

60-00-4

1309-37-1

106-89-8

64-19-7

108-24-7

64-17-5

141-78-6

140-88-5

74-96-4

75-00-3

107-15-3

107-21-1

75-21-8

60-29-7

7782-41-4

16961-83-4

7664-39-3

50-00-0

113 76-13-1

98-01-1

111-30-8

111-76-2

109-86-4

302-01-2

1333-74-0

123-31-9

78-59-1

7553-56-2

1310-58-3

7722-64-7

124-38-9

75-15-0

P3

P3

A

B + P3

A + P3

A

A

A + P3

A

A

A

A

A

P3

BE + P3

P3

A

B

B

A

A

A

AX

AX

K

A

AX

AX

B

P3

B + P3

B

B

Sűrített levegő

A

A

A

A

K

Sűrített levegő

A + P3

A

P3

P3

P3

Sűrített levegő

AX

4,6

6

5

1,3

1

3

1

3,6

4,5

3, 4, 5

4,5

1

4, 5, 6

4, 5, 6

3

4

3, 6

4, 5

1

4, 5, 6

6

5

5

3, 4, 5, 6

4, 6

3

5

Szűrő helyett minden esetben használható nyomólevegős légzésvédő. 0,5 tf%-ot meghaladó gázkoncentráció esetén, 
valamint nehéz és hosszan tartó munkáknál kötelező nyomólevegős eszközt használni. Ugyanakkor olyan környezetben nem 
használható nyomólevegős eszköz, ahol az életet vagy egészséget közvetlenül fenyegető veszély (IDLH) áll fenn. Az eszközt 
használó személynek akkor is biztonságosan el kell tudnia hagyni a munkaterületet, ha a levegő-összeköttetés megszakad, 
vagy a készüléket más okból le kell venni.

Szűrőjavaslat
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Anyagnév CAS-szám Szűrő Megjegyzés
Szénmonoxid (szénoxid)

Krezol

Krisztobalit

Réz

Maleinsav-anhidrid

Mangán és szervetl. vegy. (mn)

Melamin

Metanol

Metil-amin

Metil-akrilát

Metil-bromid

Metilén-difenil-izocianát (MDI)

Metilén-klorid

Metil-etil-keton (MEK)

Metil-izobutil-keton (MIBK)

Metil-jodid

Metil-klorid

Metil-kloroform

Metil-metakrilát

Monometil-amin

Morfolin

Nátrium-fluorid

Nátrium-hidroxid

Nátrium-hipoklorit

Nátrium-perborát

Nátrium-karbonát

Nátrium-szilikát

Nikkel, fém

Nikkel-karbonil

Nitrobenzolok/niacin v. nikotinsav

Nitrogén 

Nitroglicerin (glicerol-trinitrát)

Nitroglikol 

(etilén-glik. din., glik. dinitr.)

2-nitropropán

Nitrózus gázok

Oktán

Szerves peroxidok

Oxálsav

Ózon

PCB (poliklórozott bifenilek) 

Pentaklórfenol

Perklóretilén (tetraklóretilén)

Perklórsav

Fenol

p-feniléndiamin

Foszfi n (foszforhidrogén)

Foszforsav (gőzök)

Foszgén (karbonil-klorid)

Ftálsav-anhidrid

630-08-0

1319-77-3

14464-46-1

7440-50-8

108-31-6

7439-96-5

108-78-1

67-56-1

74-89-5

96-33-3

74-83-9

101-68-8

75-09-2

78-93-3

108-10-1

74-88-4

74-87-3

71-55-6

80-62-6

74-89-5

110-91-8

7681-49-4

1310-73-2

7681-52-9

10486-00-7

497-19-8

6834-92-0

7440-02-0

13463-39-3

98-95-3

7727-37-9

55-63-0

628-9-6-6

79-46-9 A 4

111-65-9

144-62-7

10028-15-6

87-86-5

127-18-4

7601-90-3

108-95-2

106-50-3

7803-51-2

7664-38-2

75-44-5

85-44-9

Sűrített levegő

A + P3

P3

P3

B + P3

P3

Sűrített levegő

AX

K

A

AX

B + P3

AX

A

A

AX

AX

A

A

K

A

P3

P3

B + P3

P3

P3

P3

P3

Sűrített levegő

A

Sűrített levegő

A

A

Sűrített levegő

A

A + P3

P3

B

A + P3

P3

A

BE

B + P3

P3

B

BE + P3

B

P3

1

4

1, 6

5

5, 6

3, 5

1, 6

4

5

3, 5

4, 5

4

5, 6

5

1

3

4, 6

4, 5

5

5

5

1

1, 4, 5

4, 5

4, 5

1, 5

3, 6

1

6

Anyagnév CAS-szám Szűrő Megjegyzés
Piperazin

Piperidin

2-propanol

Propánsav

Piridin

Kvarc

Higany (gőzök)

Higany (alkilvegyületek)

Higany (kivéve alkil) (Hg)

Salétromsav

Kéndioxid

Kénsav (gőzök)

Kénhidrogén

Szelén és szervetl. vegy.

kivéve szelén-hidrogén (Se)

Szelén-szulfi d

Szelén-hidrogén

Ezüst-nitrát

Inert por

Nitrogén-oxid (kéjgáz)

Nitrogén-dioxid

Nitrogén-oxid

Sztirol

Szulfaminsav

Terpentin (olaj)

Terpentinhelyettesítő szer

Tetraetil-ólom (Pb)

Tetrahidrofurán

Tetrametil-ólom (Pb)

Tetraklórmetán

Tetraklóretilén

Toluol

Toluol-diizocianát (TDI)

Tributil-foszfát

Tridimit

Triklóretán

Triklóretilén

Trimetilbenzol

Trinátrium-foszfát

Vanádium-oxid por (V= vanádium)

Vinil-acetát

Vinilidén-klorid

Vinil-klorid

Viniltoluol

Hidrogén-fluorid

Hidrogén-peroxid

Xilol

Cink-klorid, füst

Cink-oxid, füst

110-85-0

110-89-4

67-63-0

79-09-4

110-86-1

14808-60-7

7439-97-6

7439-97-6

7439-97-6

7697-37-2

7446-09-5

7664-93-9

7783-06-4

7782-49-2

7782-49-2

7783-07-5

7761-88-8

10024-97-2

10102-44-0

10102-43-9

100-42-5

5329-14-6

8006-64-2

8052-41-3

78-00-2

109-99-9

75-74-1

56-23-5

127-18-4

108-88-3

91-08-7

126-73-8

15468-32-3

71-55-6

79-01-6

526-73-8

7601-54-9

1314-62-1

108-05-4

75-35-4

75-01-4

25013-15-4

7664-39-3

7722-84-1

1330-20-7

7646-85-7

1314-13-2

K + P3

K

A

B

A

P3

Hg-P3

Hg-P3

Hg-P3

B

E

E + P3

B

P3

P3

B

P3

P3

Sűrített levegő

Sűrített levegő

Sűrített levegő

A

B + P3

A

A

A + P3

A

A + P3

A

A

A

Sűrített levegő

A

P3

A

A

A

P3

P3

A

AX

AX

A

B + P3

Sűrített levegő

A

P3

P3

1, 6

4

2, 5, 6

2, 5, 6

2, 5, 6

1

4

3

5

1

5, 6

1, 5

1, 5

4

5, 6

5

4, 6

4

4, 5

1

5

Megjegyzések:
1. Gázok/gőzök és részecskék (por, füst, köd vagy spray) egyidejű jelenléte esetén 
 többféle szűrő kombinált használata szükséges. 
2. SR 299-2 ABEK1 Hg P3 R/SR 599 A1BE2K1 Hg P3 R kombinált szűrők. Hg típus: maximum 50 munkaóra
3. Teljesálarc használandó
4. Rákkeltő
5. Bőrön át felszívódó anyag
6. Érzékenyítő anyagnak minősül
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Munka Szennyeződés Légzésvédő Szűrőtípus

Festés oldószeres festékkel
Zsírtalanítás/lemosás
Ragasztóval és fúgázó anyagokkal 
végzett munkák

Festékszórás vízbázisú
festékkel/oldószeres festékkel 
szabad téren vagy jól szellőző helyiségben

Kártevők elleni permetezés
Magasnyomású mosás adalékanyagokkal

Csiszolás (gázképződés nélkül)
Kőzetfúrás, fémfúrás, esztergálás, korom eltávolítás
Penészgomba-spórákkal 
és egyéb mikroorganizmusokkal való érintkezés

Hegesztés

Víztisztítókban, fürdőkben végzett munkák
Savval végzett munkák, pl. maratás, silózás

Tiszta izocianátot tartalmazó vagy kezeléskor
izocianátot leadó anyagokkal, pl.
poliuretánnal (PU) végzett munkák

Azbesztmentesítés

PCB (poliklórozott bifenil) mentesítés

Maratás

Maratás

Veszélyes anyagok tárolása/szállítása

oldószerek gőzei

aeroszolok (spray) és gőzök/
oldószergőzök

aeroszolok (spray), szerves permetezőszerek/
gőzei és oldószergőzök (zsírtalanítás)

részecske

füst és gázok

szervetlen gázok és gőzök, valamint savas
gázok (klór, kén-dioxid, kénsav, 
sósav, hangyasav)

gázok szabad formában

részecskék rost formában

részecskék és gázok

szerves oldószerek/diklór-metán

ammóniatartalmú marószer

részecskék és gázok 

félálarc vagy teljesálarc
(szemirritáció esetén)

szűrt levegős légzésvédő fejrésszel

félálarc vagy teljesálarc
(szemirritáció esetén)

szűrtlevegős légzésvédő fejrésszel

félálarc vagy teljesálarc
(szemirritáció esetén)

szűrt levegős légzésvédő fejrésszel

félálarc, teljesálarc vagy 
szűrt levegős légzésvédő fejrésszel

félálarc vagy teljesálarc
(szemirritáció esetén)

szűrt levegős légzésvédő fejrésszel

nyomólevegős légzésvédő
vagy teljesálarc szűrővel

magas fokú szennyezettségnél:
teljesálarc sűrített levegővel
kisebb fokú szennyezettségnél: 
szűrt levegős légzésvédő teljesálarccal

szűrt levegős légzésvédő teljesálarccal

félálarc vagy teljesálarc, vagy
szűrt levegős légzésvédő fejrésszel

félálarc vagy teljesálarc, vagy
szűrt levegős légzésvédő fejrésszel

teljesálarc

A1/A2 gázszűrő

A2 gázszűrő
P3 részecskeszűrő

A1/A2 gázszűrő
P3 részecskeszűrő

A2 gázszűrő 
P3 részecskeszűrő

P3 részecskeszűrő

P3 részecskeszűrő

ABE1 gázszűrő + 
P3 részecskeszűrő

ABE1 gázszűrő +
P3 részecskeszűrő

ABE1 gázszűrő +
P3 részecskeszűrő

ABE1 gázszűrő + vagy
P3 részecskeszűrő

P3 részecskeszűrő

A2 gázszűrő +
P3 részecskeszűrő

AX gázszűrő

ABEK gázszűrő

ABEKP3

Munka Szűrőosztály

A következő anyagok vágása,
csiszolása és fúrása:

fal/beton
rozsda, vas, fugázóanyag
cement, fa, acél
festék, lakk, rozsda elleni védőréteg
kvarckő
hajófenékfesték
magasan ötvözött acél (nemes acél)

P1
P1
P2
P2
P2
P3
P3

Hűtő- és kenőanyagok ködje P2

A következők hegesztése: építési acél, cink
forrasztóanyagok
nemes acél, tórium elektródák

P2
P2
P3

Munka Szűrőosztály

Üveg- és ásványi szálak 
feldolgozása

P2

Hulladékválogatás P3

Takarítás por (pl. söprögetésnél) P1

Allergia a következőkre: pollenek
lisztpor/gombaspóra

P1
P2

Érintkezés a következőkkel: penész/gombaspóra
baktériumok (2-es kockázati fokozat)
dízelkorom/füst
vírusok/baktériumok (3-as kockázati 
fokozat)

P2
P2
P3
P3

Segítség félálarcok, teljesálarcok, valamint szűrtlevegős légzésvédők kiválasztásához

Segítség részecskeszűrők kiválasztásához
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Haberkorn Márkaminőség

Haberkorn Márkaminőség

Típus Szűrőosztály Vonatkozó szabvány Cikkszám

9412 FFP1 NR D 149 B71126

9422 FFP2 NR D 149 B71129

9442 FFP3 NR D 149 B71130

Típus Szűrőosztály Vonatkozó szabvány Cikkszám

8412 FFP1 NR D 149 B71123

8422 FFP2 NR D 149 B71125

8432 FFP3 R D 149 B71107

H-Plus Fold kilégzőszelepes részecskeszűrő félálarc
Ez a kényelmes, összehajtható maszk szilárd és folyékony
részecskékkel/fi nom porral szemben nyújt védelmet, és könnyű légzést biztosít. 
A kiváló minőségű kilégzőszelep csökkenti a felmelegedést és a páraképződést.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  alacsony légzési ellenállás a magas szintű teljesítőképesség fenntartásáért
•  egyedileg beállítható textilpántok az optimális kényelemért
•  kényelmes párnázat az orrészen
•  jó látást biztosít, higiénikusan, egyenként csomagolva kerül forgalomba

Alkalmazás/Megjegyzések
•  dolomitpor ellen bevizsgálva (D)
•  színkódok: sárga: FFP1, zöld: FFP2, piros: FFP3
•  kiváló minőségű EU termék (ISO 9001, ISO 14001)

H-Plus Cup kilégzőszelepes részecskeszűrő félálarc
Ez a kényelmes, csészeformájú maszk szilárd és folyékony
részecskékkel/fi nom porral szemben nyújt védelmet, és könnyű légzést biztosít. 
A kiváló minőségű kilégzőszelep csökkenti a felmelegedést és a páraképződést.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  alacsony légzési ellenállás a magas szintű teljesítőképesség fenntartásáért
•  egyedileg beállítható textilpántok az optimális kényelemért
•  kényelmes párnázat az orrészen
•  jó látást biztosít, higiénikusan, egyenként csomagolva kerül forgalomba

Alkalmazás/Megjegyzések
•  dolomitpor ellen bevizsgálva (D)
•  színkódok: sárga: FFP1, zöld: FFP2, piros: FFP3
•  kiváló minőségű EU termék (ISO 9001, ISO 14001)

90 Munkavédelem 2016 www.haberkorn.hu

Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Fejvédelem
Részecskeszűrő félálarcok

https://shop.haberkorn.hu?s=B71126
https://shop.haberkorn.hu?s=B71129
https://shop.haberkorn.hu?s=B71130
https://shop.haberkorn.hu?s=B71123
https://shop.haberkorn.hu?s=B71125
https://shop.haberkorn.hu?s=B71107


Típus Szűrőosztály Vonatkozó szabvány Cikkszám

9312+ FFP1 NR D 149 176535

9322+ FFP2 NR D 149 193199

9332+ FFP3 NR D 149 149433

Típus Szűrőosztály Vonatkozó szabvány Cikkszám

9310+ FFP1 NR D 149 184814

9320+ FFP2 NR D 149 117459

3M – innovatív technológiák sokoldalú hasznosítása 

A részecskeszűrő félálarcok 1. számú szakértője

•  Világszerte több mint 87.000 alkalmazott
•  Piacvezető a részecskeszűrő félálarcgyártás terén
• Helyszíni tanácsadás egyéni védőeszköz szakértők bevonásával
•  Olyan márkák tulajdonosa, mint pl. Peltor, E-A-R és még 

sorolhatnánk

Aura kilégzőszelepes részecskeszűrő félálarc
Hárompaneles kialakítású, különösen kényelmes maszk.
A belső oldal rendkívül puha fl ízbevonata maximális komfort -
érzetet és zavartalan beszédet, s ennek köszönhetően magas
viselési kényelmet biztosít.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  higiénikusan, egyesével csomagolva kerül forgalomba
•  a fejpánt színe a védelmi fokozatot jelöli
•  Cool-Flow kilégzőszeleppel
•  az állrészen kialakított kis „fül” egyszerű fel- és levételt biztosít

Aura részecskeszűrő félálarc
Hárompaneles kialakítású, különösen kényelmes maszk.
A belső oldal rendkívül puha fl ízbevonata maximális komfort-
érzetet és zavartalan beszédet, s ennek köszönhetően
magas viselési kényelmet biztosít.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  higiénikusan, egyesével csomagolva kerül forgalomba
•  a fejpánt színe a védelmi fokozatot jelöli
•  az állrészen kialakított kis „fül” egyszerű fel- és levételt biztosít

 www.haberkorn.hu  Munkavédelem 2016 91

Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Fejvédelem
Részecskeszűrő félálarcok

https://shop.haberkorn.hu?s=176535
https://shop.haberkorn.hu?s=193199
https://shop.haberkorn.hu?s=149433
https://shop.haberkorn.hu?s=184814
https://shop.haberkorn.hu?s=117459


Szűrőosztály Típus Vonatkozó szabvány Cikkszám

FFP1 NR D 8710E 149 123536

FFP2 NR D 8810 149 181255

Szűrőosztály Típus Vonatkozó szabvány Cikkszám

FFP1 NR D 8812 149 171525

FFP2 NR D 8822 149 107302

Szűrőosztály Vonatkozó szabvány Cikkszám

FFP3 R D 149 280110

8710E/8810 részecskeszűrő félálarc
Ez a részecskeszűrő félálarc szilárd és folyékony részecskék,
valamint fi nom por ellen biztosít védelmet az EH-érték 4-,
illetve 12-szereséig.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  könnyű lélegzetvételt és akadálymentes beszédet tesz lehetővé
•  jó kilátást biztosít, higiénikus
•  egyszeri használatra

8812/8822 kilégzőszelepes részecskeszűrő félálarc
0,4 mikron vagy annál nagyobb méretű szilárd részecskék
ellen biztosít védelmet, az EH-érték 4 illetve 12-szereséig.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  a Cool-Flow kilégzőszerep drasztikusan csökkenti az álarcon belüli felmelegedést
•  kényelmes, szivacsból készült orrtömítés

8833 kilégzőszelepes részecskeszűrő félálarc
Részecskék kiszűrésére, a határérték 50-szereséig használható
részecskeszűrő félálarc.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  Cool-Flow kilégzőszeleppel
•  körbefutó tömítés
•  állítható, M alakú orrlemez
•  rendkívül stabil, csésze formájú konstrukció
•  szakadásbiztos pánt
•  bőrbarát

Rendeléssel kapcsolatos információk
8812/8822 modell néven kényelmes kilégzőszeleppel felszerelve is kapható.
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Típus Védelmi képesség Cikkszám

9925 FFP2 NR D 927380

9928 FFP2 R D 157738

Szűrőosztály Vonatkozó szabvány Cikkszám

FFP3 R D 149 928420

Szűrőosztály Típus Vonatkozó szabvány Cikkszám

FFP1 6679 149 542854

FFP2 6673 149 542869

FFP3 6676 149 542870

9925/9928 hegesztő félálarc
Könnyű, kényelmes és higiénikus légzésvédő mely, speciálisan hegesztési
eljárásokhoz lett kifejlesztve, így védelmet nyújt ózon, hegesztési
füstök és kellemetlen szagok ellen is.

Műszaki adatok/Kivitelek
• négy ponton állítható fejpánt, arcszigetelt
• a Cool Flow szelep a kilégzett hőt és párát hatékonyan engedi át
• 12 X EH (expozíciós határérték) részecskék esetén, 10 X EH ózon esetén
• a 9928-as, ha nem tömődött el egy műszak alatt, újra használható

Alkalmazás/Megjegyzések
• fémmegmunkálás, hegesztés, forrasztás
• vas- és acélkohászat, öntödék
• vegyipar, festékgyártás, építőipar

Kilégzőszelepes részecskeszűrő félálarc
Szilárd részecskék elleni védelemre.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  kellemes viselet, remek illeszkedés
•  minőségi anyagok

8835 részecskeszűrő félálarc
Ez az álarc maximális biztonságot nyújt, és a több műszakban
is használható részecskeszűrő félálarcokra vonatkozó
porlerakódás-teszt speciális követelményeinek is eleget tesz.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  optimális védelem mérgező és egészségkárosító részecskékkel, füsttel és aeroszolokkal 

szemben az EH-érték 50-szereséig
•  dolomitpor ellen bevizsgálva (D)
•  különösen széles, bőrbarát tömítés, párnázott orrész
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Típus Védelmi képesség Egészségügyi határérték Cikkszám

9914 FFP1 NR D 4xEH 106739

9922 FFP2 NR D 12xEH 515644

Védelmi képesség Expozíciós határérték Cikkszám

FFP1 NR D 4xEH 121086

9914/9922 kilégzőszelepes félálarc, szagszűrős
Könnyű félálarcok melyek fi nom por ellen ugyanúgy védenek mint
kellemetlen szagok ellen. Eközben nem akadályozzák a beszédet.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  aktívszén réteg, színkódolt fejpánt
•  a Cool Flow szelep a kilégzett hőt és párát hatékonyan engedi át
•  EN 149 

Alkalmazás/Megjegyzések
•  vágóhidak, szeméttelepek
•  kórházak
•  élelmiszeripar, mezőgazdaság

9913 részecskeszűrő félálarc
A 3M™ 9913 speciális részecskeszűrő félálarc aktívszén réteggel
van ellátva, ezáltal nemcsak a fi nom részecskék elleni
védelemben hatásosak, hanem egyéb, EH alatti koncentrációjú
gőzökkel, gázokkal (pl. ózon) szemben is. Könnyű, kiváló védelmet nyújt, kényelmes 
és higiénikus, véd porszemcsék, ködök és határérték alatti szerves gőzök ellen.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  robosztus héjszerkezet, színkódolt fejpánt
•  nagy teljesítmenyű szűrőanyag – alacsony légzési ellenállás 
•  EN 149:2001, A1:2009 FFP1 NR D 

Alkalmazás/Megjegyzések
•  hegesztés, hulladékkezelés
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Típus Szűrőosztály Kilégzőszelep Kiszerelés Cikkszám

1111 FFP1 NR D van 10 db/doboz B45616

2111 FFP1 NR D van 15 db/doboz C50292

2121 FFP2 NR D van 15 db/doboz 942093

2131 FFP3 NR D van 15 db/doboz B81947

Egészségügyi határérték Cikkszám

12x 597567

9926 részecskeszűrő félálarc
A 3M™ 9926 speciális részecskeszűrő félálarc aktívszén
réteggel van ellátva, így védelmet nyújt részecskék, ózon gáz,
továbbá EH alatti koncentrációjú gőzökkel, gázokkal szemben. 

Műszaki adatok/Kivitelek
•  robosztus héjszerkezet, színkódolt fejpánt
•  nagy teljesítményű szűrőanyag – alacsony légzési ellenállás 
•  a kilégzőszelep hatékonyan csökkenti a melegedést a maszk alatt
•  minősítés: EN 149:2001, A1:2009 FFP2 NR D

Affinity részecsekszűrő félálarcok
Az Affi nity 1100 és 2100 hatékony védelmet kínálnak a legtöbb
áthatoló képességű szilárd és cseppfolyós aerosol részecskék ellen. 

Műszaki adatok/Kivitelek
• az Affi nity 1100 megbízható és gazdaságos, formázott félálarc család 
• az Affi nity 2100 nagy teljesítményű, vékony és könnyű összehajtható félálarc család
• mindkét típus rendelhető FFP1, FFP2, FFP3 ill. szelepes és szelep nélküli kivitelben
• EN 149:2001 szerint minősítve

 www.haberkorn.hu  Munkavédelem 2016 95

Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Fejvédelem
Részecskeszűrő félálarcok

https://shop.haberkorn.hu?s=597567
https://shop.haberkorn.hu?s=B45616
https://shop.haberkorn.hu?s=C50292
https://shop.haberkorn.hu?s=942093
https://shop.haberkorn.hu?s=B81947


Típus Méret Cikkszám

6100 S 151556

6200 M 141882

6300 L 124563

Típus Méret Cikkszám

7501 S 300485

7502 M 322202

7503 L 300487

6000 sorozatú félálarc
Nagyon könnyű félálarc optimális szigeteléssel, könnyen
kezelhető és kényelmes viselet. Használható 3M nyomólevegős
légzésvédőkkel is.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  könnyen cserélhető szűrő bajonett zárral
•  ikerszűrős – jobb súlyeloszlás
•  szűrőbetétek széles választéka

Anyag
• bőrbarát elasztomer

7500 sorozatú félálarc
Innovatív, többször használatos félálarc bőrbarát szilikonból.
Bajonettzáras szűrőcsatlakozó rendszerrel rendelkezik,
melyhez ikerszűrők széles választéka áll rendelkezésre.
Kiválóan szigetel és a „Drop-Down” pántozásnak köszönhetően
rendkívül könnyű a fel- és levétel.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  a Cool Flow szelep a kilégzett hőt és párát hatékonyan engedi át 

Anyag
•  szilikon
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Méret Vonatkozó szabvány Cikkszám

S 140 B13492

M 140 B13496

L 140 B13499

Csúcsminőségű légzésvédők a Sundström®-től

A legkiválóbb európai minőség Svédországból

•  1926-ban alapított svéd családi vállalkozás
•  Az ágazatban a legmagasabb, a normát messze meghaladó védelmi 

fokozatok
•  Minőségi elvárásokból eredően részecskeszűrő félálarcokat nem 

gyárt
•  A teljes gyártás Dél-Svédországban történik
•  Kiérdemelte a Haberkorn fenntarthatóság emblémáját
•  Kedvelt márka azon felhasználók körében, akik számára fontos a 

minél kisebb légzési ellenállás.

SR 900 félálarc
Ez a kiválóan illeszkedő formájú, rendkívül kényelmes félálarc
a hőre lágyuló kaucsuk (másképpen: termoplasztikus elasztomer vagy TPE) legújabb 
generációjából készült, és a korábbi modelltől eltérően bajonettzárral van felszerelve.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  a rendkívül alacsony be- és kilégzési ellenállás minimálisra csökkenti az álarc viselőjére 

nehezedő terhelést
•  az egységes szűrőrendszer valamennyi Sundström félálarchoz és teljesálarchoz használható
•  az álarctest anyaga és festékpigmentjei élelmiszerekkel is érintkezhetnek (FDA)
•  az érintkezés okozta allergiás reakciók veszélye minimális
•  az elasztikus és egyszerűen állítható tartópántok és a nagy fejpánt (V-pánt) kényelmes és 

biztos felfekvést biztosítanak

Alkalmazás/Megjegyzések
•  véd a szerves oldószerekkel, káros gőzökkel, porokkal és ködökkel szemben
•  az SR 307 nyomólevegős kiegészítővel kombinálva is használható

Anyag
•  legújabb generációs TPE (termoplasztikus elasztomer) és polipropilén (PP)

Kiszerelés
•  előszűrőtartóval/szűrő nélkül
•  zárható tárolózsák a higiénikus tárolásért
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Méret Vonatkozó szabvány Cikkszám

S/M 140 135409

M/L 140 127110

Típus Védelmi képesség Cikkszám

4251 FFA1P2 R D 170520

4255 FFA2P3 R D 141388

4279 FFAABEK1P3 R D 137754

SR 100 félálarc
Az SR 100 félálarc a szerves oldószerekkel, káros gőzökkel,
porokkal és ködökkel szemben véd.

Felhasználási terület
•  festékszóráshoz és fi nom porok ellen

Műszaki adatok/Kivitelek
•  állítható V-alakú pánt
•  egyszerűen cserélhető, P3, A, B, E és K védőfokozatú szűrővel használható
•  az SR 307 nyomólevegős kiegészítővel kombinálva is használható

Anyag
•  bőrbarát szilikonból készült álarctest és szűrőtartó

Kiszerelés
•  előszűrőtartóval/szűrő nélkül

4000 sorozatú félálarc
Használatra kész, karbantartást nem igénylő maszkok beépített
szűrővel, melyek megbízható védelmet nyújtanak számos gáz,
gőz és por ellen. A vékony profi l nem zavarja a látóteret.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  kilégzőszelepes
•  állítható fej- és nyakpánt 

Anyag
•  latexmentes
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Cikkszám

137528

Cikkszám

120204

SR 345 védőkámzsa
Védi a fejet, a vállat és mellkast minden fajta fröccsenő
veszélyes anyagtól. Használata Sundström félálarccal ill. nyomólevegős eszközzel 
ajánlott. A legtöbb alacsony koncentrációjú sav és oldószer ellen védelmet nyújt.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  sisak és hallásvédő is hordható alatta
•  a kilégzőszelep a kámzsán kívül- nem párásodik be 

Anyag
•  vegyszerálló bevonatú anyag
•  páramentes polikarbonát látómező

SR 64 védőkámzsa
Rövid idejű használatra SR 100-as félálarccal együtt.

Alkalmazás/Megjegyzések
•  különösen lakkozáshoz és sok porral járó munkákhoz ajánlott 

Anyag
•  nem szövött, Tyvec
•  triacetát látómező
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Cikkszám

892619

Szűrőtípus Vonatkozó szabvány Cikkszám

SR 510 P3 R 143 167780

Szűrőtípus Vonatkozó szabvány Cikkszám

SR 217 A1 gázszűrő 14387:2004 145032

SR 218-3 A2 gázszűrő 14387:2004 143974

SR 297 A1 B1 E1 K1 gázszűrő 14387:2004 143690

SR 298 AX gázszűrő 14387:2004 164738

SR-315 A1 B1 E1 gázszűrő 14387:2004 197583

SR 299-2 kombinált szűrő (ABEK1-Hg-P3) 14387:2004 189394 

SR-Basic-Pack légzésvédő doboz
SR-90-3 félálarccal

Kiszerelés
•  1 db SR 90-3 félálarc (M/L méret)
•  1 db SR 510 P3 R részecskeszűrő
•  5 db SR 221 előszűrő
•  1 db előszűrőtartó
•  1 db tisztítókendő
•  1 db használati útmutató

SR 510 részecskeszűrő
Valamennyi részecske formájú szennyező anyaggal szemben
védelmet nyújtó, nagy légáramlást biztosító szűrő.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  rendkívül magas, 99,997%-os szűrési kapacitás és 13 dm² szűrőfelület

Alkalmazás/Megjegyzések
•  A szűrő idő előtti elszennyeződésének megelőzése végett használjon mindig SR 221 

előszűrőt!

SR szűrőbetét
Sundström félálarcokhoz és teljesálarcokhoz használható
szűrőbetét. A gázszűrők egyszerűen kombinálhatók a részecskeszűrőkkel, és ily 
módon az aeroszolok (részecskék) ellen is védelmet nyújtanak, pl. festékszórásnál.

Alkalmazás/Megjegyzések
•  Figyelem: Az SR 298 AX gázszűrőt legfeljebb nyolc órán át tartó használat után el kell 

távolítani és ki kell cserélni!

Műszaki adatok
•  „A” szűrő Színe: barna; tárolási idő: 5 év
•  „B” + „E” szűrő Színe: szürke/sárga; tárolási idő: 5 év
•  „K” szűrő Színe: zöld; tárolási idő: 5 év
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Menet Vonatkozó szabvány Cikkszám

szabványos 40 mm-es 148-1 117175

Kiszerelés Cikkszám

5 db/csomag 174110

Kiszerelés Cikkszám

50 db/csomag 186041

SR 280-3 adapter
Ezzel az adapterrel a Sundström szűrők más gyártmányú
álarcokhoz is használhatók.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  szabványos, 40 mm átmérőjű zsinórmenetes csatlakozás
•  bármely teljesálarcra felszerelhető
•  részecske- és gázszűrőkhöz

SR 5226 tisztítókendő
Az álarcok napi rendszerességű tisztításához.

Tartozék

SR 221 előszűrő
Felfogja a nagy részecskéket, így védve a gáz-, részecske- és kombináltszűrőket 
a durva szennyeződésekkel szemben.

Alkalmazás/Megjegyzések
•  naponta cserélendő

Kiszerelés
•  szűrőfedő nélkül

 www.haberkorn.hu  Munkavédelem 2016 101

Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Fejvédelem
Légzésvédő félálarcok és teljesálarcok

https://shop.haberkorn.hu?s=174110
https://shop.haberkorn.hu?s=186041


Kiszerelés Cikkszám

4x25 db/csomag 114004

Méret Típus Vonatkozó szabvány Cikkszám

M 6800 136 155558

L 6900 136 300476

Tartozék

6885 védőfólia
Látómezővédő-fólia a 6000-res sorozatú teljesálarcokhoz.

6000-res sorozatú teljesálarc
Kevés karbantartást igénylő, könnyen kezelhető és kényelmes
viseletet garantáló teljesálarcok.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  rendkívül könnyű álarctest a fáradságmentes munkavégzésért
•  kompakt kialakítása révén nem zavarja a látóteret
•  az ikerszűrős rendszer csökkenti a légzési ellenállást és jobb súlyelosztást biztosít
•  a bajonett-csatlakozásnak köszönhetően gyors és egyszerű a szűrőcsere

Anyag
•  szilikon
•  nagy, karcmentes látómező
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Cikkszám

929522

Típus Szín Méret Cikkszám

maxi kék 236 x 315 x 200 mm 103139

3S Basic Plus teljes álarc
Általános ipari falhasználásra menetes csatlakozóval.

Alkalmazás/Megjegyzések
•  helyreállítási munkák
• iparművészet

Biztonsági tárolódoboz légzésvédő eszközökhöz
Masszív műanyagdoboz légzésvédő álarcok biztonságos és higiénikus tárolásához.

Alkalmazás/Megjegyzések
•  A maxi biztonsági tárolódoboz a teljes álarcok tárolására is alkalmas.
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A 3M™ kifejlesztette a 6051i és 6055i szerves gáz és gőz Élettartam Indikátoros szűrőket. 
A  forradalmian új termékek egy egyszerű, jól látható élettartam végét jelző indikátorral vannak 
ellátva, melynek segítségével választ kaphatunk a légzésvédőt használók által feltett leggyakoribb 
kérdésre – „Mikor cseréljem ki a szűrőket?”
A jelzőcsíkkal ellátott rendszeren egyszerű ellenőrizni a szűrők telítettségét, így valóban addig 
vannak használatban, ameddig hatékonyan ártalmatlanítják a munkavégzés közben keletkező káros 
anyagokat. 

A 3M™ 6051i és 6055i szerves gáz és gőz Élettartam 
Indikátoros szűrők egy beépített élettartam végét 
jelző indikátorral (ESLI) képesek mérni bizonyos 
szerves gőzök mennyiségét. Az ESLI a szűrő 
belsejében helyezkedik el, közvetlenül az aktívszén 
réteg mellett. Mivel a szerves gőzök szűrés közben 
rajta is áthaladnak, az ESLI-n is megkötnek.
Az átlátszó szűrőfal lehetővé teszi, hogy használat 
közben a munkavállaló fi gyelemmel kísérje a 
jelzősávot. Amikor a szűrőt a káros anyagok 
magas koncentrációban érik, az indikátor színes 
csíkkal jelzi, ahogy a szűrő telítettsége növekszik. 
Megfelelő környezetben pontosan meghatározza 
annak élettartamát. 

Találgatás helyett biztosra mehet

Látható élettartam



megvédeni az 

Típus Védelmi képesség Cikkszám

6051i A1 C42814

6055i A2 C42826

6051i és 6055i sorozatú indikátoros  gázszűrők
A 6051i és 6055i szűrők CE minősítéssel rendelkeznek
3M™ 6000-es és 7000-es sorozatú álarcokhoz, adott
szennyezőanyagok ellen való használathoz.

Használat előtt győződjön meg arról, hogy alkalmas-e az ESLI rendszer az Önök 
munkahelyén felmerülő káros anyagok kimutatására, illetve tájékozódjon a szűrők 
várható élettartamáról a 3M™ Select and Service Software (3M.eu/SLS) szolgáltatás 
igénybevételével vagy kérje ügyfélszolgálatunk segítségét.

Az ESLI használata
Az ESLI-t eltávolítható címkével óvjuk meg a ráfröccsenés vagy törmelék okozta 
sérülésektől. A címke elhúzásával a jelzősáv láthatóvá válik. Amennyiben sérülés-
mentes a felület, az indikátor zöld alapon vörös, vagy vörös alapon zöld a betekintés 
szögétől függően. A szűrőt mozgatva egyértelmű jelzést  kap a károsanyag telítettség 
mértékéről. 

A szűrő cseréje
Megfelelő munkakörnyezetben* az ESLI egyedülállóan eredményes, hiszen a 
személyes használatból  és az általános légzésvételi adatokból kiindulva működik. 
A szűrőket cserélni kell: 
• amennyiben a jelzősáv bármely része eléri az élettartam végét jelző vonalat
• amikor az indikátor rosszul láthatóvá válik
• ha fi zikailag megsérül, illetve
• ha a félálarc használata közben jellegzetes szag, íz, vagy valamilyen irritáció jelei 

mutatkoznak.
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Szűrőtípus Védelmi képesség Cikkszám

2125 P2 392870

2128 P2 721501

2135 P3 392872

2138 P3 392873

Szűrőtípus Védelmi fokozat Mi ellen véd Vonatkozó szabvány Cikkszám

5911 P1R szilárd és folyékony 143 392874

5925 P2R szilárd és folyékony 143 392875

5935 P3R szilárd és folyékony 143 392877

Szűrőtípus Védelmi képesség Cikkszám

6035 P3 165524

6038 P3 R 879226

6051 A1 392780

6054 K1 300490

6055 A2 392843

6057 ABE1 392836

6059 ABEK1 392838

6075 A1 392840

6096 HGPR 300491

6098 AXP3 392842

6099 ABEK2P3 392844

Részecskeszűrő 6000/7500 sorozathoz
EN 143 szabvány szerint minősített részecskeszűrők.
2128 és 2138 aktív szénnel.

Tartozék

Trapéz alakú részecskeszűrő a 6000-res sorozatú álarcokhoz
Gáz- és gőzszűrőkkel kombinálható.

Gáz- és kombinált szűrő a 6000-res
sorozatú álarcokhoz
Könnyen feltehető, bajonettzáras szűrő.

Alkalmazás/Megjegyzések
• a 6098 AXP3NR és a 6099 ABEK2P3R szűrő csak teljesálarcokkal használható
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Típus Védelmi képesség Cikkszám

10097232 ABEK2HGP3 R D (HG) 928436

10097993 A2B2P3 R D 928433

10097996 ABEK22P2 R D 928435

10098112 ABEK2 928434

Kiszerelés Cikkszám

10 db/csomag 928407

92/93 kombinált szűrő
Szerves vagy szervetlen gázok és gőzök elleni védelemre
a kívánt védelmi tartománynak megfelelően, illetve szilárd és
folyékony részecskék ellen kifejlesztett kombinált szűrősorozat.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  menetes csatlakozóval

Anyag
•  PlexTec anyaggal a kényelemért

400 előszűrő 4000 sorozatú félálarchoz
Növeli a félálarc élettartamát.
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Látómező Vonatkozó szabvány Cikkszám

polikarbonát 136/148/166 194515

biztonsági üveg 136/148/166 131770

Méret Cikkszám

340 x 226 x 160 mm 125779

Az ember és a környezet védelméért

A Sundström légzésvédő álarcokkal az ember és a Föld egyaránt 
fellélegezhet. A svéd gyártó a hagyományos egyszer használatos 
álarcokat messze meghaladó védelmet biztosít a felhasználók és a 
környezet számára. A Sundström félálarcok és teljesálarcok 99,9%-
os szűrési kapacitásuk révén a legmagasabb védelmi osztályokban 
is felveszik a versenyt a klasszikus egyszer használatos álarcokkal, 
az pedig mindannyiunk javát szolgálja, ha a fenntarthatóság jegyé-
ben egyre többen lemondanak az egyszer használatos termékek 
használatáról. 

SR 200 teljesálarc
A három belégző- és két kilégzőszelepnek köszönhetően
rendkívül alacsony légzési ellenállással bíró teljesálarc.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  szelepfedők a por és a festékrészecskék elleni védelemért
•  a kilégzőszelep elhelyezkedése jobb kommunikációt tesz lehetővé
•  a nagy homlokháló kényelmes és biztos illeszkedést garantál
•  a szférikus kialakítású látómező növeli a látóteret
•  az érintkezésből eredő allergiás reakciók veszélye minimális
•  univerzális méret

Alkalmazás/Megjegyzések
•  élelmiszeriparban is használható
•  önállóan vagy az SR 307 egységgel kombinálva is használható

Anyag
•  szilikon 

Tartozék

SR 344 tárolódoboz
SR 200 teljesálarcok és egyéb légzésvédő termékek tárolására.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  az átlátszó fedélnek köszönhetően a doboz tartalma egyszerűen ellenőrizhető

Alkalmazás/Megjegyzések
•  Akár falra is szerelhető.

Anyag
•  átlátszó polipropilén
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Típus Kiszerelés Cikkszám

TR602E turbóegység C14433

TR619E induló készlet C14436

Vonatkozó szabvány Cikkszám

12941 189370

NIMH akkumulátor robbanásbiztos Cikkszám

4 óra igen 129517

8 óra nem 142006

Szűrőtípus Kiszerelés Cikkszám

ABEKP kombinált szűrő szűrőfedővel 2 db 187960

ABEP kombinált szűrő szűrőfedővel 2 db 150639

AP kombinált szűrő 2 db 173937

P részecskeszűrő szűrőfedővel 24 db 931648 

előszűrő 120 db 193275

Versaflo™ TR-600 légszállító egység és kezdő készlet
Az új 3M™ Versafl o™ TR-600 szűrtlevegős légzésvédő
rendszer turbóegysége választható légáramlási fokozattal
rendelkezik egy egyszerű, intuitív, könnyen használható két-gombos beállítással. 
Részecskeszűrő és akkumulátor töltöttségi szint indikátorral, amelyek állandóan 
frissülnek a használat közben. A modern, alacsony profi lú dizájn közel tartja a súlyt 
a háthoz, ezáltal nagyobb kényelmet nyújt.

Műszaki adatok/ Kiszerelés
• Induló készlet tartalma: TR-602E turbóegység, A2P szűrő, szűrőfedél, előszűrők (x10), 

szikravédő (x2), könnyen tisztítható öv, nagykapacitású akkumulátor, egy helyes akkumulátor 
töltőkészlet, BT-30 önbeálló hosszúságú légtömlő, és légáramlás-jelző

Jupiter™ légszállító egység
Kényelmes, könnyen kezelhető, minimális karbantartást igénylő
turbóegység, mely robbanásbiztos területeken is használható

Felhasználási terület
•  fi nom porok, gázok és gőzök elleni védelem

Műszaki adatok/Kivitelek
•  dekontaminálható öv a tökéletes illeszkedésért
•  a beépített elektronika folyamatosan ellenőrzi az akkumulátor töltöttségét és a fejrészhez 

érkező légáram erősségét, és probléma esetén hallható és látható jelzéssel is fi gyelmezteti 
a felhasználót.

Tartozék
Szűrő a Jupiter™ légszállító egységhez

Akkumulátor a Jupiter™ légszállító egységhez 

Műszaki adatok/Kivitelek
•  robbanásbiztos akkumulátor (4 óra) robbanásbiztos burkolattal
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Méret Szín Vonatkozó szabvány Cikkszám

S/M fehér 166/12941 573012

M/L fehér 166/12941 573017

Típus Hossz Cikkszám

BT20L 96,5 cm 564193 

BT30 52,5 - 85 cm 648224

Típus Arcszigetelés Vonatkozó szabvány Cikkszám

M-306 PU bevonatú nylon 166/397/12941/1835 644155

M-307 lángálló poliészter 166/397/12941/1835 668189

S433 kámzsa
Könnyű kámzsa, mely hosszú időn át viselve is maximális
kényelemérzetet biztosít. Védi a fejet, az arcot, a nyakat és
a vállat a káros szilárd anyagokkal szemben

Felhasználási terület
•  gyógyszeripar, labor
•  lakkozási munkák

Műszaki adatok/Kivitelek
•  mechanikailag ellenálló, könnyen lemosható, szöszmentes
•  igen könnyű (130 g)

Anyag
•  bevont, nem szőtt polipropilén
•  kilégzőterület: bevont, nem szőtt polipropilén
•  nylon/elasztán válltakaró

Versaflo™ M-300-as sorozatú sisak
Kényelmes arcszigeteléssel és légáramlás-szabályzóval felszerelt
légzésvédő sisakok. Engedélyezett légszállító egységgel
kombinálva légzésvédő rendszert képez.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  egyszerűen beállítható fejpánt az ideális viselési kényelemért és optimális súlyeloszlásért
•  a beépített terelőlemez révén egyénileg szabályozható a sisakon belüli légáramlás erőssége
•  gyors és egyszerű karbantartás

Alkalmazás/Megjegyzések
•  a TR 300™ vagy a Jupiter™ légszállító egységgel kombinálva TH2-es fokozatú védelmet 

biztosít

Anyag
•  erősített polikarbonát sisakhéj, sűrített polietilén keret
•  bevonatos polikarbonát látómező

Tartozék

Légtömlő az S sorozatú könnyű kámzsákhoz
A légtömlő a légszállító egységet és a fejrészt köti össze,
hogy a tiszta levegő biztosan és akadálytalanul jusson el a fejrészhez

Anyag
• acélerősítésű PU-tömlő a hosszabb felhasználási idő érdekében

Rendeléssel kapcsolatos információk
A HT-120 kámzsát váltja fel.
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Akkumulátor Vonatkozó szabvány Cikkszám

nagyteljesítményű akkumulátor (HD) 12941/12942 189635

normál teljesítményű akkumulátor (STD) 12941/12942 174901

Ah Típus Vonatkozó szabvány Cikkszám

2,2 STD 12941/12942 185146

3,6 HD 12941/12942 183447

Vonatkozó szabvány Cikkszám

12941/12942 185148

SR 500 légszállító egység
Akkumulátoros légszállító egység. Szűrővel és engedélyezett
fejrésszel együtt használva a Sundström befúvással támogatott légzésvédő rend-
szerének részét képezi. A fejrész kámzsa, sisak vagy teljesálarc is lehet.

Felhasználási terület
•  bármikor használható részecskeszűrő-félálarc helyett, különösen nehéz, melegben végzett 

vagy hosszantartó munkáknál

Műszaki adatok/Kivitelek
•  nagy légáramlás, egyszerű szűrőprogram
•  egyszerűen kezelhető, kis súlyú
•  egyedülálló fi gyelmeztető rendszer, elektromágneses kompatibilitás (EMV)
•  önkalibráló

Alkalmazás/Megjegyzések
•  az éves rendszerességű szervizeléssel a garancia, valamint az eszköz élettartama is 

meghosszabbítható
•  az egység szűrőkkel van felszerelve, a szűrt levegőt légtömlő vezeti a fejrészhez – az így 

keletkező túlnyomás megakadályozza a környezetben lévő káros anyagok fejrészbe történő 
bejutását 

Kiszerelés
Komplett alapkészülék, mely az alábbi elemekből áll:
•  normál vagy nagyteljesítményű akkumulátor
•  akkumulátor-töltő
•  öv
•  részecskeszűrő-adapter
•  légáramlásmérő
•  2 db SR 510 részecskeszűrő
•  2 db szűrőtartó-adapter
•  2 db előszűrőtartó szűrővédő funkcióval
•  10 db előszűrő

Tartozék

Akkumulátor az SR 500 légszállító egységhez
A legújabb akkumulátor-technológiával készült, amely hosszabb üzemidőt és 
rövidebb (kb. 1,5 óra) töltési időt tesz lehetővé.

Alkalmazás/Megjegyzések
•  A nagyteljesítményű HD akkumulátor (3,6 AH) feltöltése körülbelül két órát vesz igénybe, 

azonban teljesítménye bő 50%-kal meghaladja a normál akkumulátorokét.

Akkumulátor-töltő az SR 500 légszállító egységhez
Automatikusan tölt és három világító dióda segítségével jelzi ki
az akkumulátor feltöltöttségét.

Alkalmazás/Megjegyzések
•  A normál akkumulátor töltési ideje körülbelül 1,5 óra
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Cikkszám

682319

Vonatkozó szabvány Cikkszám

12941/60529, IP 53 653429

Versaflo™ TR-315E légszállító egység, kezdő készlet
A Versafl o™ TR-315E övön viselhető légszállító egység.
Egy a 3M™ által bevizsgált és engedélyezett fejrésszel együtt
szilárd és folyékony részecskék, valamint – opcionálisan – a kellemetlen szagokkal 
szemben is védelmet nyújtó, szűrtlevegős légzésvédő rendszert képez.

Felhasználási terület
•  mezőgazdaság
•  vegyipar
•  építés, bontás, tatarozás
•  élelmiszeripar
•  egészségügy és betegellátás, gyógyszeripar
•  fémmegmunkálás, olvasztóüzemek és öntödék
•  felületkezelés, festés és lakkozás 
•  papírfeldolgozás, fafeldolgozás

Műszaki adatok/Kivitelek
•  kompakt, keskeny kialakítás
•  a kis súlynak köszönhető magas szintű kényelem
•  elektronikus légáramlás-vezérlés
•  könnyű lítiumion-akkumulátorok LED-es töltöttségkijelzővel
•  akkumulátor üzemideje: 9 óra (teljes feltöltés mellett és új szűrők használata esetén)
•  akkumulátor töltési ideje: 4 óra

Anyag
•  készülékház/szűrőfedő/akkumulátorház – ABS
•  szűrőfedő ablaka – polimetil-metakrilát (PMMA)
•  standard öv – poliészter

Kiszerelés
•  TR-302E légszállító egység
•  részecskeszűrő
•  standard öv
•  nagyteljesítményű akkumulátor
•  akkumulátor-töltő
•  állítható hosszúságú légtömlő
•  légáramlás-jelző

Tartozék

TR-3600 előszűrő
Előszűrő a Versafl o™ TR-300 légszállító egységhez.
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Vonatkozó szabvány Cikkszám

12941 174943

A látómező anyaga Cikkszám

PC 192578

Az ember és a környezet védelméért

A Sundström légzésvédő álarcokkal az ember és a Föld egyaránt 
fellélegezhet. A svéd gyártó a hagyományos egyszer használatos 
álarcokat messze meghaladó védelmet biztosít a felhasználók és a 
környezet számára. A Sundström félálarcok és teljesálarcok 99,9%-
os szűrési kapacitásuk révén a legmagasabb védelmi osztályokban 
is felveszik a versenyt a klasszikus egyszer használatos álarcokkal, 
az pedig mindannyiunk javát szolgálja, ha a fenntarthatóság jegyé-
ben egyre többen lemondanak az egyszer használatos termékek 
használatáról. 

SR 540 fejrész látómezővel
A legmagasabb szintű, 500-szoros védelmet biztosító,
szellőző fejrész. Az SR 540 magas védőfokozatnak köszönhetően minden olyan 
munkához kellő biztonságot nyújt, ahol korábban nem lehetett szellőző fejrészeket 
használni. wTH3-as osztály

Műszaki adatok/Kivitelek
•  felhajtható, így jó látást biztosít
•  könnyen cserélhető

Anyag
•  PC-látómező

Kiszerelés
•  az SR 500 légszállító egységhez közvetlen csatlakozást biztosító tömlővel

Tartozék
Látómező az SR 540 fejrészhez
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Szűrőtípus Vonatkozó szabvány Cikkszám

SR 515 ABE1 12941/12942 174952

SR 518 A2 12941/12942 174957

SR 597 A1BE2K1 12941/12942 174961

Vonatkozó szabvány Cikkszám

12941 468471

SR 500 gázszűrő
Rendkívül nagy légáramlást biztosító gázszűrő
az SR 500/SR 500 EX légszállító egységhez

Felhasználási terület
•  az SR 515 ABE1 szűrő szerves, szervetlen és savas gázok ellen biztosít védelmet
•  az SR 518 A2 szűrő szerves anyagokkal, pl. az oldószerek többségével szemben véd
•  az SR 597 A1B2E2K1 a gázok igen széles skáláját kiszűri, az ammóniát és bizonyos 

aminokat is beleértve.

Alkalmazás/Megjegyzések
•  A hosszabb élettartam érdekében célszerű a gázszűrőt részecskeszűrővel kombinálni.

SR 561 védőkámzsa
A fejet és a vállat védő, könnyű kámzsa. Az SR 500
légszállító egységre csatlakoztatható.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  egyszerűen állítható, kényelmes nyaki tömítés
•  könnyen állítható fejrész
•  TH3-as osztály

Anyag
•  Tyvek kámzsa, PETG látómező, gyapjú nyaki tömítés

Kiszerelés
•  az SR 500 légszállító egységhez közvetlen csatlakozást biztosító tömlővel
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Cikkszám

A73637

Szűrő Méret Kivitel Vonatkozó szabvány Cikkszám

ABEK1-CO-P3 S/M hordtáska nélkül 403/14387 B78321

hordtáskával 403/14387 B78322

M/L hordtáska nélkül 403/14387 B78323

hordtáskával 403/14387 B78324

Csúcsminőségű légzésvédők a Sundström®-től

A legkiválóbb európai minőség Svédországból

•  1926-ban alapított svéd családi vállalkozás
•  Az ágazatban a legmagasabb, a normát messze meghaladó védelmi 

fokozatok
•  Minőségi elvárásokból eredően részecskeszűrő félálarcokat nem 

gyárt
•  A teljes gyártás Dél-Svédországban történik
•  Kiérdemelte a Haberkorn fenntarthatóság emblémáját
•  Kedvelt márka azon felhasználók körében, akik számára fontos a 

minél kisebb légzési ellenállás.

Miniscape
A miniSCAPE valószínűleg a világ legkisebb, rövid üzemidős
szűrős menekülőeszköze. Az újítás lényegét a szabadalmaztatott
szűrőbetétes TabTec® technológia jelenti, amely egyedülálló szűrőbetétek gyártását 
teszi lehetővé. A miniSCAPE szájcsutorával és orrcsiptetővel rendelkezik, fejpántra 
nincs szükség. Kiválóan illeszkedik minden fejformához és fejmérethez, továbbá a 
szemüveg és arcszőrzet viselése sem jelent akadályt, övre akasztva is hordható. 
Veszély esetén a miniSCAPE nagyon gyorsan és egyszerűen felhelyezhető és 
azonnal használható.

Műszaki adatok/Kivitelek
• tokkal szállítva

Smoke/Chem SR 77-3 menekülőeszköz
Légzésvédő eszköz kámzsával kombinálva, mely tűz vagy
vegyi veszély esetén történő menekülésre használható

Műszaki adatok/Kivitelek
•  gyorsan felvehető, előzetes beállítást nem igényel
•  hordtáska nélkül egy helyen történő tárolásra vagy (övre erősíthető) nylon hordtáskában 

hordozásra

Alkalmazás/Megjegyzések
•  bontatlan csomagolásban 10 évig tárolható, szervizelést nem igényel

Kiszerelés
•  A kámzsa SR 100 szilikon félálarccal, SR 331-2 ABEK1-CO gázszűrővel és P3-as SR 510 

részecskeszűrővel van összeépítve
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6 7 8 9 10 11

6,5 7,5 8,5 9,5 10,5

Veszélyességi fok Veszély leírása Kesztyű kivitelezése

I. védelmi kategória csekély sérülésveszély vagy nincs sérülésveszély, 
pl. általános takarítási vagy javítási munkáknál

minimális kockázat

II. védelmi kategória komoly sérülésveszély – csaknem valamennyi 
ipari alkalmazásnál fennáll

közepes kockázat

III. védelmi kategória életveszélyes tevékenységekkel összefüggő kockázat: 
pl. szennyezett vagy erősen korrozív vegyszerek kezelése, 
tűzoltás, nagyfeszültségű munkák

visszafordíthatatlan károsodás kockázata

Kézvédelem

Jogszabályi előírások
Minden munkavállaló számára kötelező biztosítani a neki és 
a célnak megfelelő védőeszközt, aki munkavégzés közben 
sérülés vagy a bőrt érő károsodás veszélyének van kitéve.
A védőkesztyűket használat után szükség szerint megfelelően 
ki kell tisztítani, le kell fertőtleníteni vagy hulladékként el kell 
távolítani.

A védőkesztyűkkel szemben elvárás, hogy védelmet nyújtsanak 
a következő káros behatásokkal szemben:

1. mechanikai behatások (éles, hegyes vagy éles szélű anyagok)
2. termikus hatások (láng, hő, hideg)
3. sugárzás
4. fertőző, maró vagy irritatív anyagok okozta behatások
5. mérgező anyagok okozta behatások
6. szennyeződések

Figyelem!
A megfelelően kiválasztott és következetesen alkalmazott 
kézvédő eszközökkel számos sérülés, baleset, allergiás reakció 
és foglalkozási ártalom megelőzhető.

Védőkesztyűk besorolása
Az ipari használatra szánt védőkesztyűk a velük szemben támasztott követelményeknek való megfelelés alapján a következő 
kategóriákba sorolhatók:

Szabványos méretek 
A védőkesztyűk a szabvány szerinti méretekben kerülnek forgalomba. Mérje meg a hüvelykujja feletti részt (az ábrán fehérrel) 
vonalzóval vagy mérőszalaggal és olvassa le az Önnek megfelelő méretet.

Számos kesztyűnk más méretben és hosszúságban is rendelhető.
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Haberkorn Márkaminőség

Haberkorn Márkaminőség

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 szürke/fekete 240 mm 923302 

8 szürke/fekete 240 mm 639295

9 szürke/fekete 240 mm 639297

10 szürke/fekete 240 mm 639300

11 szürke/fekete 240 mm 639301

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 szürke/fekete 240 mm 637710

8 szürke/fekete 240 mm 637711

9 szürke/fekete 240 mm 637713

10 szürke/fekete 240 mm 637714

11 szürke/fekete 240 mm 637715

LeikaFlex H-Plus 1466
Érzékeny tapintást és jó mozgást biztosító kesztyű
szellőző bevonattal. Precíziós munkákhoz kiválóan alkalmas.
II. védelmi kategória

Anyag
•  nylon/spandex fi nomkötött kesztyű nitril mikrohab bevonattal

LeikaFlex H-Plus 1467, pöttyözött
Érzékeny tapintást és jó mozgást biztosító kesztyű
szellőző bevonattal. A nitril pöttyözésnek köszönhető
optimális fogásbiztosság. 
II. védelmi kategória

Anyag
•  nylon/spandex fi nomkötött kesztyű nitril mikrohab bevonattal

Egyszerűen előnyös: a Haberkorn H-Plus saját márkája

Előny az ár-érték arány tekintetében
Márkaminőség rendkívül gazdaságos ár mellett

Előny az elérhetőség tekintetében
A megrendeléstől számított 24 órán belül kézhez veheti a raktári termékeket.

Előny a minőség tekintetében
Ellenőrzött minőség Magyarország egyik legnagyobb műszaki kereskedő 
cégétől.

A H-Plus választása tehát jelentős előnyökkel jár.
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Haberkorn Márkaminőség

Típus Szín Méret Cikkszám

101322 fehér 6 107522

101322 fehér 7 107520

101322 fehér 8 134257

101322 fehér 9 185810

101322 fehér 10 126240

101327 szürke 6 536142

101327 szürke 7 343268

101327 szürke 8 343272

101327 szürke 9 288764

101327 szürke 10 343066

101327 szürke 11 531244

101493 fekete 6 B16763

101493 fekete 7 B16682

101493 fekete 8 B16685

101493 fekete 9 B16686

101493 fekete 10 B16679

101493 fekete 11 B16681

H-Plus precíziós szerelőkesztyű
Az ujjakon és a tenyéren PU-val mártott, fi nommechanikai
kötött kesztyű 3 színben. A kesztyű szintetikus alapanyagból
készül, a mandzsetta gumírozott. A kézfelület a PU bevonat
által igen jó fogásbiztonsággal rendelkezik. A terméken
nem hagy ujjlenyomatot, szöszmentes.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  karton: 240 pár
•  méret: 6 (S) - 11 (XXXL)
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Méret Szín Hossz Cikkszám

6 sötétkék/fekete 210 - 245 mm 338530

7 sötétkék/fekete 210 - 245 mm 333655

8 sötétkék/fekete 210 - 245 mm 333660

9 sötétkék/fekete 210 - 245 mm 333661

10 sötétkék/fekete 210 - 245 mm 333663

11 sötétkék/fekete 210 - 245 mm 333653

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 kék/szürke 240 mm 866993

8 kék/szürke 240 mm 866994

9 kék/szürke 240 mm 866995

10 kék/szürke 240 mm 866996

HyFlex® Ultra-Lite 11-618
A HyFlex® Ultra-Lite, az Ansell által valaha gyártott legkönnyebb,
béléssel és bevonattal ellátott kesztyű. A kesztyű száraz vagy
enyhén olajos környezetekben felhasználásra készült, és ideális megoldást jelent azon 
dolgozók számára, akik a jelenleg használt kesztyűik általi kínálathoz képest az érintés és 
precizitás magasabb szintjét igénylik. 

Felhasználási terület
•  magas fokú precizitást igénylő, könnyű szerelési munkák
•  autógyártás (végső szerelési munkák, klímaszerelés, elektromotorok, kábelszerelés, 

beállítási munkák)
•  háztartási és elektromos eszközök
•  kozmetikai szerek/műanyagok (csomagolás is)

Anyag
•  bevonatos tenyérrész, sztreccs nylon szálból kötött hordozóréteg poliuretán bevonattal

Perfect Poly® Skin
Rendkívül könnyű kötött kesztyű bármely száraz, enyhén
olajos vagy szennyezett környezetben végzett, érzékeny
tapintást igénylő munkához. 
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  festés-lakkozás
•  elektronikai alkatrészek szerelése (félvezetők, mikroprocesszorok)
•  mechanikai alkatrészek szerelése/összeállítása az autóiparban

Előnyök/Kivitelek
•  kiváló ujjmozgékonyság, remek fogásbiztosság

Anyag
•  kék poliamid szálból kötött kesztyű, szürke poliuretán bevonat a tenyéren/ujjhegyeken, 

kötött csuklórész, szilikonmentes
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Méret Szín Hossz Cikkszám

6 kék 208 - 273 mm 430519

7 kék 208 - 273 mm 430518

8 kék 208 - 273 mm 430517

9 kék 208 - 273 mm 430516

10 kék 208 - 273 mm 430514

11 kék 208 - 273 mm 430515

Méret Szín Hossz Cikkszám

6 szürke 200 - 270 mm 374300

7 szürke 200 - 270 mm 122489

8 szürke 200 - 270 mm 142329

9 szürke 200 - 270 mm 165769

10 szürke 200 - 270 mm 113835

11 szürke 200 - 270 mm 225597

HyFlex® 11-920
Kis és közepes méretű olajos alkatrészek kezeléséhez
ajánlott védőkesztyű.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  autógyártás
•  könnyűfém termékek gyártása és kezelése
•  minőség-ellenőrzés
•  fémipar

Előnyök/Kivitelek
•  védi a bőrt és csökkenti az izomterhelést
•  nagyszerű illeszkedés, magas fokú viselési kényelem, szabad mozgás, érzékeny tapintás
•  a szabadalmaztatott Ansell Grip Technológiának™ köszönhetően a kitűnő olajtaszítás és 

a kiváló fogás egyedi kombinációja

Anyag
•  varratmentes, nylon szálból kötött hordozóréteg a tenyéren nitrilbevonattal, kötött csuklórész

HyFlex® Foam 11-800
Ideális szerelőkesztyű olyan enyhén olajos, illetve száraz
munkaterületekre, ahol könnyű mechanikai védelemre és
rendkívül precíz fogásra van szükség.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  raktározás, logisztika
•  autóipar, műanyagipar és fogyasztási cikk ipar

Előnyök/Kivitelek
•  szabad mozgás, aktív lélegzés, tartósság
•  Zonz™Knit Advanced Comfort technológia (kisebb mértékű kézfáradás/jobb illeszkedés)

Anyag
•  nitrilhab bevonat a tenyérrészen, varratmentes, kötött belső, nylon hordozóanyag, kötött 

csuklórész
•  szilikonmentes bevonat
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Méret Szín Hossz Cikkszám

5 fehér 210 - 260 mm B72081

6 fehér 210 - 260 mm 110654

7 fehér 210 - 260 mm 173584

8 fehér 210 - 260 mm 115199

9 fehér 210 - 260 mm 131910

10 fehér 210 - 260 mm 196295

11 fehér 210 - 260 mm 528374

Méret Szín Hossz Cikkszám

6 fehér 195 - 235 mm 398897

7 fehér 195 - 235 mm 179562

8 fehér 195 - 235 mm 108630

9 fehér 195 - 235 mm 137785

10 fehér 195 - 235 mm 116000

HyFlex® Lite 11-600
Mártott bevonatos kötött kesztyű univerzális felhasználási
célra, speciálisan a száraz alkatrészekkel végzett könnyű
és fi nom munkákra tervezve. Nagyfokú mozgásszabadságot
tesz lehetővé.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  valamennyi ipari területre
•  apró alkatrészek szerelése, termékvédelem

Előnyök/Kivitelek
•  kisméretű tárgyak kényelmes és precíz kezelése (illeszkedés és tartás)
• olyan, akár egy „második bőr”

Anyag
•  részleges PU bevonat körkötött belsőn, elasztikus csuklórész

HyFlex® Lite 11-605
Mártott kesztyű univerzális felhasználási célra, speciálisan
precíz fogást igénylő munkákra kifejlesztve.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  apró alkatrészek szerelése, termékvédelem
•  optikai termékek, mikro-elektronikai és mikro-mechanikai alkatrészek kezelése

Előnyök/Kivitelek
•  maximális mozgásszabadság

Anyag
•  PU bevonat körkötött belsőn, bevonatos ujjhegyek, elasztikus csuklórész
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4121

Méret Szín Hossz Cikkszám

6 fekete/szürke 220 - 260 mm B78067

7 fekete/szürke 220 - 260 mm B78074

8 fekete/szürke 220 - 260 mm B78076

9 fekete/szürke 220 - 260 mm B78077

Microfibre 381
Újonnan kifejlesztett, az emberi hajszálnál 5-ször kisebb
átmérőjű mikroszálból készült védőkesztyű. Precíziós
munkákhoz ajánlott, ahol a védőkesztyű viselése közben
is fontos az ujjak érzékenysége. 
II. védelmi kategória

Előnyök/Kivitelek
•  maximális rugalmasság, optimális viselési kényelem, kiváló lélegzés
•  a vékony bevonat ellenére a lehető legjobb kopásállóság
•  rendkívül kis súly
•  ergonomikus kialakítás

Anyag
•  poliészter/elasztán mikroszál mikroporózus, lélegző nitrilhab bevonattal

Kezelési útmutató

f

124 Munkavédelem 2016 www.haberkorn.hu

Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Kézvédelem
Szerelő védőkesztyűk

Showa Best védőkesztyűk

A modern finommechanikai kesztyűk feltalálója

•  A kesztyűknél alkalmazott számos technológia úttörője és feltalálója
•  Eredetiség: nem másolják más gyártók kesztyűit
•  Minden egyes kesztyűt minőségvizsgálatnak vetnek alá
• Az 50-es években kezdték a gyártást Japánban
•  Magas igényszint: csak a legmagasabb védelmi fokozatot fogadja el
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2121

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 fekete/kék 240 - 270 mm A84517

8 fekete/kék 240 - 270 mm A84520

9 fekete/kék 240 - 270 mm A84521

Méret Cikkszám

7 B04887

8 B04890

9 B04891

10 B20020

Dual Latex 306 szerelőkesztyű 
Újonnan kifejlesztett, lélegző bevonatos technológiával
készült szerelőkesztyű. 
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  könnyű szerelési munkák
•  logisztika
•  mezőgazdaság
•  nedves ipari munkák
•  építőipar

Előnyök/Kivitelek
•  extra bevonat a tenyérrészen a biztosabb fogás érdekében
• vízlepergető, anatómiai kézforma
•  varratmentes kialakítás: a varratok nem nyomják és nem irritálják a bőrt
•  közepes mértékben a hideg ellen is véd

Anyag
•  varratmentes, lélegző, nylon/poliészterszálból kötött hordozóanyag (13 G-s) teljes latexhab 

bevonattal, a tenyérrészen második latexréteggel

Kezelési útmutató

f

376R Nitrile Foam Grip
Az ökölcsontig nitrillel és a tenyéren nitril habbal mártott
kesztyű biztos fogást biztosít olajos környezetben, és eközben
a lélegző kézhátnak köszönhetően nagyon kényelmes viselet. A kéz formájára 
kitűnően illeszkedő, jó kopásállóságú kesztyű, mely bármely hőmérsékleten olajos, 
zsíros környezetben végzett munkához ajánlható, ahol fontos a biztos fogás, jó 
tapintás, és a kényelem.

Műszaki adatok/Kivitelek
• karton: 120 pár

Alkalmazás/Megjegyzések
• pamut-nylon kötött kesztyű, nitrillel és nitrilhabbal mártva
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Méret Szín Hossz Cikkszám

7 fekete/kék 250 - 280 mm 702470

8 fekete/kék 250 - 280 mm 702471

9 fekete/kék 250 - 280 mm B13042 

10 fekete/kék 250 - 280 mm 702472

11 fekete/kék 250 - 280 mm 702473

Méret Cikkszám

8 B38289

9 924005

Nitrile Foam Grip 377
Teljesen bevont szerelőkesztyű nedves vagy olajos
környezetben végzett munkákhoz. Rugalmasság és 
masszivitás, jó szakítószilárdság, optimális fogásbiztonság. Varratmentességének 
köszönhetően nem irritálja a bőrt.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  autógyártás
•  festés/tapétázás
•  hajókarbantartás
•  olajfúró tornyok

Anyag
•  varratmentes poliészter/nylon kötött szövet nitrilhab bevonattal, a kézbelsőn plusz bevonat, 

megerősített csuklórész

B0500 Palm Fit
Nejlon kesztyű PU tenyérmártással. Anatómiai kialakítás,
gumírozott mandzsetta. Konnyű, rugalmas kesztyű mely sokáig
megtartja az alakját. Kopásálló, a kézhát lélegző, varratmentesen kiképzett.

Műszaki adatok/ Kivitelek
•  hossz: 210-265 mm
•  karton: 240 pár
•  méretek: 6-10
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Méret Szín Cikkszám

6 szürke/fekete 884745

7 szürke/fekete 884748

8 szürke/fekete 884751

9 szürke/fekete 884753

10 szürke/fekete 884756

11 szürke/fekete 884757

Lebon védőkesztyűk

Az alapanyagtól a késztermékig 

•  Franciaországi családi vállalkozás
•  A teljes gyártási folyamatot maga végzi: a nyersanyagtól 

a cérnagyártáson és a kötésen át egészen a mártásig
•  100%-ig saját tulajdonú gyártóhelyek Franciaországban, 

Lengyelországban és Indiában
•  A vágásbiztos kesztyűkre szakosodtak
•  Rendkívül jó ár-érték arány

MAXITOUCH®

Varratmentes poliamid/elasztán kötött kesztyű, tökéletes
ergonómia, kiváló viselési kényelem.
II. védelmi kategória

Előnyök/Kivitelek
•  száraz, nedves és olajos alkatrészeken is remek fogást biztosít

Anyag
•  varratmentes kötés (100% poliamid elasztánnal), a tenyéren és az ujjvégeken fekete nitrilhab 

bevonat, elasztikus csuklórész

 www.haberkorn.hu  Munkavédelem 2016 127

Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Kézvédelem
Szerelő védőkesztyűk



Méret Szín Hossz Cikkszám

6 fekete/szürke 240 mm 901633

7 fekete/szürke 240 mm 306730

8 fekete/szürke 240 mm 306741

9 fekete/szürke 240 mm 220439

10 fekete/szürke 240 mm 251258

11 fekete/szürke 240 mm 378369

12 fekete/szürke 240 mm 820376

Példamutató a minőség és a fenntarthatóság terén

A mártott kötött kesztyűk gyártása meglehetősen vízigényes eljá-
rás, a fenntartható és környezetbarát termelési folyamatairól ismert 
kesztyűgyártó partnerünk, az ATG® azonban erre a problémára is 
igyekszik megoldást találni. Már most tisztábban hagyja el a víz 
gyárat, mint ahogy beérkezik oda, ám a cég nem éri be ennyivel: 
jövőbeni tervei között a tengervíz ivóvízzé alakítása is szerepel. 
Az ATG® által vallott és követett társadalmi normák ugyancsak 
példaértékűek, ráadásul kesztyűik rendkívül bőrbarátok. Az 
ATG® kesztyűk tehát minden értelemben „tartósan ajánlhatóak”.

Prémium minőségű védőkesztyők az ATG®-től

MaxiFlex® - Európa legnépszerűbb kesztyűje

•  MaxiFlex® : a legnépszerűbb kesztyű – innováció a piacon
•  Elsődleges elvárás: kiváló viselési kényelem és védőhatás
•  Fenntartható gyártás: társadalmi felelősségvállalás, környezetvédelem, 

károsanyag-mentesség
•  ATG®: a leggyorsabb ütemben fejlődő kesztyűgyártó

MaxiFlex® Endurance 844
Pöttyözött szerelőkesztyű. Biztosabb fogás és hosszabb
élettartam, a nagyfokú rugalmasságnak köszönhetően magas
fokú viselési kényelem és tökéletes illeszkedés jellemzi.
II. védelmi kategória

Előnyök/Kivitelek
•  szellőző, oldószermentes (DMF) bevonat
•  sötét színének köszönhetően kevésbé koszolódik

Anyag
•  szellőző nitril mikrohab bevonat varrásmentes nylonszöveten, nitrilpöttyök, bőrgyógyászatilag 

tesztelt
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1121

Méret Szín Hossz Cikkszám

6 fekete/szürke 260 mm 873564

7 fekete/szürke 260 mm 460616

8 fekete/szürke 260 mm 460625

9 fekete/szürke 260 mm 460627

10 fekete/szürke 260 mm 460630

11 fekete/szürke 260 mm 460632

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 fekete 240 - 270 mm 357985

8 fekete 240 - 270 mm 357984

9 fekete 240 - 270 mm 347486

10 fekete 240 - 270 mm 347481

11 fekete 240 - 270 mm 363395

12 fekete 240 - 270 mm 508278

TEGERA® PRO 9105
Rendkívül magas minőségű műbőr kesztyű előrehajló ujjakkal.
Úgy illeszkedik a kézre, „mintha ráöntötték volna”. Finom-
mechanikai felhasználásra kifejezetten ajánlott.
II. védelmi kategória

Előnyök/Kivitelek
•  biztos fogás, nagyon vékony, remek érzékelés az ujjhegyeken
•  tépőzár, fényvisszaverő csík
•  speciálisan tervezett hüvelykujj, megerősített mutatóujj/varrat

Anyag
•  Microthan®/poliészter, krómmentes

Kezelési útmutató

f

RewoMech® 640
Rendkívül ellenálló műbőr anyaga mechanikai munkáknál
kiváló védelmet és nedves alkatrészeken is jó fogást biztosít.
A hagyományos bőrkesztyűk lehetséges alternatívája.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  gépgyártás, autóipar, építőanyag-ipar
•  műanyag- és fémlemez-feldolgozás

Előnyök/Kivitelek
•  lélegző, nedvszívó felület
•  érzékeny tapintás és nagyszerű illeszkedés
•  könnyű spandexből készült kézhát
•  tépőzár a biztos rögzítésért

Műszaki adatok
•  anyagvastagság: 0,70 mm

Anyag
•  műbőr, elasztán

Kezelési útmutató

f
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Méret Szín Hossz Cikkszám

8 szürke/fekete 240 - 260 mm A79444

9 szürke/fekete 240 - 260 mm A79446

10 szürke/fekete 240 - 260 mm A79448

Ansell védőkesztyűk

Nemzetközi piacvezető
a kesztyűmegoldások terén

•  Világszerte több mint 11.000 főt foglalkoztatnak
•   1925 óta gyártanak kesztyűket
•  Kesztyűkoncepciókra specializálódtak
•  Hangsúlyt fektet a magas minőségre, a tanácsadásra és 

a vevőkkel végzett tesztelésre
•  Olyan márkák megalkotója, mint a HyFlex®, az AlphaTec®, 

a TouchNTuff® és még sorolhatnánk.

ActivArmr® 97-300
Számos célra alkalmas, tökéletes fogást biztosító, könnyű és
kopásálló kesztyű.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  kerti munkák, hobbimunkák
•  asztalos-, szárazépítési és tetőfedő munkák
•  vízvezeték-szerelési és csőfektetési munkálatok, bontási munkák, ipari szerelési munkák, 

takarítás

Előnyök/Kivitelek
• a varratmentes, bélelt belső segít megelőzni a kéz kihólyagosodását/fáradását, és csillapítja 

az ütéseket
•  a MadGrip Injection Technology™ a kopásnak jobban kitett területeken fokozott megerősítést 

tesz lehetővé

Anyag
•  spandex, nylon, pamut hordozó, formázott tenyérrész termoplasztikus kaucsuk bevonattal, 

kötött csuklórész
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Méret Szín Cikkszám

7 fekete 194746

8 fekete 194737

9 fekete 194735

10 fekete 194733

Típus Szín Méret Cikkszám

616 fehér 7 103230

616 fehér 8 103237

616 fehér 9 103242

616 fehér 10 105345

616 fehér 11 654283

619 szürke 8 214382

619 szürke 9 266021

619 szürke 10 214399

619 szürke 11 377977

Camapur Comfort 626
Streccs jellegű kesztyű, a legjobb fogásérzetet biztosítja
a legnagyobb mechanikai védelem mellett. Poliamid kesztyű,
a tenyéren poliuretán habbal bevonva. A PU bevonat ellenáll
a nedvességnek, és biztos fogást tesz lehetővé. Kézháton félig
mártott, színe fekete.

Műszaki adatok/Kivitelek
• karton: 100 pár
•  méret:7-10

Camapur Comfort 616/619
Streccs jellegű kesztyű, a legjobb fogásérzetet biztosítja
a legnagyobb mechanikai védelem mellett. Poliamid kesztyű,
a tenyéren poliuretán habbal bevonva. A PU bevonat ellenáll
a nedvességnek, és biztos fogást tesz lehetővé. Csak tenyéren
mártott, színe fehér/szürke

Műszaki adatok/Kivitelek
•  karton: 100 pár
• méret: 6-11
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Méret  Szín Típus Hossz Cikkszám

6  fekete 48-101 210 - 265 mm 846728

7 210 - 265 mm 381132

8 210 - 265 mm 924003 

9 210 - 265 mm 924004 

10 210 - 265 mm 924001 

11 210 - 265 mm 363434

6  fehér 48-100 210 - 265 mm 486265

7 210 - 265 mm 319392

8 210 - 265 mm 290900

9 210 - 265 mm 290903

10 210 - 265 mm 290904

11 210 - 265 mm 323564

Méret Szín Cikkszám

6 fehér/kék 846422

7 fehér/kék 165580

8 fehér/kék 166582

9 fehér/kék 166583

10 fehér/kék 166584

SensiLite® 48-100/48-101
Kényelmes viseletet és a horzsolásokkal szembeni védelmet biztosító
szerelőkesztyű könnyebb ipari munkákra.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
• kisméretű alkatrészek szerelése bármely iparágban

Anyag
•  részleges PU bevonat körkötött belsőn, nylon hordozóanyag, elasztikus csuklórész

HyFlex 11-900
HyFlex® NBR 11-900 kesztyű könnyű mechanikai védelmet,
valamint jó ujj-mozgathatóságot biztosít. Közepesen olajos
gyártási és karbantartási környezetek számára készült, ahol létfontosságú a védelem, 
a biztos fogás és a kopásállóság. Nitril bevonat a nylon bélésen. Tenyérbevonatú. 
Kötött csuklós.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  Karton: 144 pár
•  205-260 mm hosszú
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Méret Szín Hossz Cikkszám

6 szürke/fehér 205 - 255 mm 799885

7 szürke/fehér 205 - 255 mm 799886

8 szürke/fehér 205 - 255 mm 799889

9 szürke/fehér 205 - 255 mm 799891

10 szürke/fehér 205 - 255 mm 799893

11 szürke/fehér 205 - 255 mm 799894

Méret Szín Hossz Cikkszám

6 szürke/fehér 190 - 240 mm 799863

7 szürke/fehér 190 - 240 mm 799865

8 szürke/fehér 190 - 240 mm 799867

9 szürke/fehér 190 - 240 mm 799868

10 szürke/fehér 190 - 240 mm 799870

11 szürke/fehér 190 - 240 mm 799871

SensiLite® ESD 48-130
Masszív kesztyű, magas fokú viselési kényelem, ESD védelem.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  elektronikai alkatrészek, nyomtatott áramköri lapok, armatúrák, kábelek és vezetékek 

végső szerelése

Előnyök/Kivitelek
•  a szénszálas nylon hordozó anyagnak köszönhető jó ujjmozgás
• nagyon jó mechanikai terhelhetőség, masszivitás (poliuretánnal bevont tenyérrész)

Anyag
•  PU bevonatos tenyérrész, nylon hordozóanyag, elasztikus csuklórész

SensiLite® ESD 48-135
Masszív kesztyű bevonatos ujjvégekkel (megakadályozza
a kéz izzadságának érzékeny, elektronikai alkatrészekre
történő átvezetését), véd az elektrosztatikus kisülésekkel szemben
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  elektronikai alkatrészek, nyomtatott áramköri lapok, armatúrák, kábelek és vezetékek 

végső szerelése

Előnyök/Kivitelek
•  a szénszálas nylon hordozó anyagnak köszönhető jó ujjmozgás
•  nagyon jó mechanikai terhelhetőség, masszivitás (poliuretánnal bevont tenyérrész)

Anyag
•  PU bevonatos tenyérrész, nylon hordozóanyag, elasztikus csuklórész
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Méret Szín Cikkszám

6 szürke/fekete 645535

7 szürke/fekete 431473

8 szürke/fekete 431476

9 szürke/fekete 431479

10 szürke/fekete 446248

11 szürke/fekete 846418

Egyszerűen az e-shopból

Egyszerű, gyors és kényelmes termékkeresés, -összehasonlítás és -rendelés több mint 8.000 terméket kínáló e-shopunkban

Látogasson el e-shopunkba, ahol gyorsan és egyszerűen igényelhet hozzáférést!

• gyors és egyszerű termékkeresés
• elérhetőség valósidejű ellenőrzése
• személyes felhasználó-kezelés
• a beszerzést leegyszerűsítő, intelligens funkciókSHOP.HABERKORN.HU

HyFlex Foam 11-801
HyFlex® Foam kesztyűk ideálisak olyan száraz vagy enyhén
olajos alkalmazási területeken, ahol könnyű védelemre és
magas szintű, pontos kezelésre van szükség. Kiválóan megfelel könnyűszerelési alkalmazásokra 
olyan iparágakban, mint az autóipar, műanyagipar, textilipar és logisztika. Mikroporózus nitril 
bevonat a nejlon bélésen. Tenyérbevonatú. Kötött csuklós.

Műszaki adatok/Kivitelek
• karton: 144 pár
• 200-270 mm hosszú, fehér/szürke
• lélegző anyag, nagy mozgásszabadság
• tartós
• spandex szállal, mely csökkenti a latex allergia kialakulásának esélyét
• szilikonmentes

Felhasználási terület
• raktározás és logisztika
• autóipar
• műanyagipar
• könnyűipar, csomagolás
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Haberkorn Márkaminőség

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 kék/fekete 210 - 245 mm 636895

8 kék/fekete 210 - 245 mm 446703

9 kék/fekete 210 - 245 mm 446265

10 kék/fekete 210 - 245 mm 446272

Méret Hossz Cikkszám

7 200 - 265 mm 320801

8 200 - 265 mm 320804

9 200 - 265 mm 320805

10 200 - 265 mm 320806

H-Plus Ninja Lite
Különösen vékony és ultrakönnyű kesztyű, kiváló
viselési kényelem és érzékeny tapintás.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  rendkívüli precizitást igénylő munkákhoz

Anyag
•  fi nomkötött nylon kesztyű PU bevonattal

SensiLite 48-105
A SensiLite® kesztyűcsalád kis igénybevételt jelentő alkalmazási
területekre készült, ahol a kényelem és a kopásállóság magas
szintje szükséges. A kis tárgyak száraz környezetben történő precíz kezelését kínáló 
SensiLite® kiváló választás.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  karton: 144 pár
•  210-265 mm ujjbegy bevonatú
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Haberkorn Márkaminőség

Méret Szín Hossz Cikkszám

S szürke 200-240 mm C28462

M szürke 200-240 mm C29289

L szürke 200-240 mm C29297

XL szürke 200-240 mm C29299

XXL szürke 200-240 mm C29303

Egyszerűen az e-shopból

Egyszerű, gyors és kényelmes termékkeresés, -összehasonlítás és -rendelés több mint 8.000 terméket kínáló e-shopunkban.

Látogasson el e-shopunkba, ahol gyorsan és egyszerűen igényelhet hozzáférést.

• gyors és egyszerű termékkeresés
• elérhetőség valósidejű ellenőrzése
• személyes felhasználó-kezelés
• a beszerzést leegyszerűsítő, intelligens funkciókSHOP.HABERKORN.HU

Ujjvégmárott ESD kesztyű
Minőségi, jó tapintást, pontos fogást biztosító kesztyű bevonatos
ujjvégekkel, mely véd az elektrosztatikus kisülésekkel szemben.

Felhasználási terület
• elektronikai alkatrészek, nyomtatott áramköri lapok, armatúrák, kábelek és vezetékek 

szerelése

Előnyök/Kivitelek
• a rugalmas hordozó anyagnak köszönhetően apró tárgyakkal végzett munkához is 

Anyag
• PU bevonatos ujjvégek, szénszálas nylon hordozó anyag, elasztikus csuklórész
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Méret Szín Hossz Cikkszám

7 sárga/zöld 220-260 mm 149191

8 220-260 mm 135515

9 220-260 mm 168726

10 220-260 mm 133036

7 sárga/narancs 220-260 mm 832565

8 220-260 mm 832567

9 220-260 mm 832568

10 220-260 mm 832569

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 kék 270 mm 179617

8 kék 270 mm 171665

8,5 kék 270 mm 136279

9 kék 270 mm 156537

10 kék 270 mm 174609

Grip 310
Pamut-poliészter szövetből készült varratmentes kesztyű
latexbevonattal. Hosszú időn keresztül is fáradságmentes
munkavégzést tesz lehetővé.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  kertépítés, erdőgazdálkodás
•  hulladékgazdálkodás, gépgyártás, építkezések

Előnyök/Kivitelek
• kopásálló, biztos fogást nyújt, hagyja lélegezni a kezet
• véd a kisebb vágásokkal szemben

Anyag
•  pamut-poliészter szálból kötött anyag, latexbevonatos tenyérrész

Hylite® 47-400
Magas fokú vágásbiztosság, átszúrással szembeni védelem
és kopásállóság jellemzi. Száraz anyagokon kiváló fogást biztosít.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  gépalkatrészek és kisméretű alkatrészek szerelése és ellenőrzése
•  építőipar
•  karbantartás 
•  hulladékkezelés
•  fémlemezek és könnyűfémek kezelése

Előnyök/Kivitelek
•  zsír- és olajtaszító, jó szellőzés

Anyag
•  tiszta pamutból, interlock kötéssel kötött belső, nitril bevonat (részben mártott), kötött 

csuklórész
•  szilikonmentes
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Méret Szín Hossz Cikkszám

9 kék 250 mm 171105

10 kék 250 mm 161857

11 kék 250 mm 143008

Méret Szín Cikkszám

10 kék 194584

Kivitel Átmérő [mm] Cikkszám

öntapadós PVC fólia (F), nem fényvisszaverős 200 107843

315 132601

Hycron® 27-805
Nagy igénybevétel esetén is ellenálló kesztyű. Háromszor
tartósabb, mint a valódi bőr. Horzsoló anyagok kezelésére ideális.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  építőanyagok, beton, tégla, csempe, nyersfa, furnérlemez
•  durva öntvények, acélrudak, fémlemezek, tartályok egyéb fémtermékek
•  utcatisztítás, hulladékgyűjtés

Előnyök/Kivitelek
•  olajjal, zsírral, szennyeződéssel szemben ellenálló

Anyag
•  teljes, mártott nitrilbevonat jersey bélésszövet, biztonsági mandzsetta

1344F kék nitril kesztyű
Masszív kesztyű mechanikai tevékenységekhez, ahol nagyfokú kopásállóságra, 
valamint folyadékokkal, olajjal és zsírral szemben védelemre van szükség.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  építőipar, újrahasznosítás
•  durva felületű alapanyagok kezelése

Anyag
•  nitril, teljes bevonatos

„Védőkesztyű használata kötelező” piktogram
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4121

4221

Típus Mártás Méret Cikkszám

1353 ökölcsontig 8 691881

1353 ökölcsontig 9 691884

1353 ökölcsontig 10 626902

1353 ökölcsontig 11 691885

101353 teljes 8 C02754

101353 teljes 9 C02750

101353 teljes 10 898212

Típus Méret Cikkszám

27-600 8 846472 

27-600 9 185092

27-600 10 181679 

27-607 8 789773 

27-607 9 198722

27-607 10 169853 

27-607 11 846475

LP-1353 és LP-101353 nitril, kék
Erősebb kivitelű mártott nitril keszytű, kötött mandzsettával. Kiválóan alkalmas 
csiszolási, erős dörzsöléssel, koptatással járó munkákhoz. A kötött alapkesztyű és 
a kötött mandzsetta anyaga pamut. A nitril mártás színe sötétkék. A 1053 alaptípus 
a kézháton félig mártott, a 101353 változata teljesen mártott kivitelű.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  karton: 144 pár

Hycron 27-600, 27-607
A Hycron nagy, robosztus kesztyű, hosszú élettartammal:
háromszor tartósabb, mint a nagy igénybevételre tervezett, bőrből készített.
Ideális olyan horzsoló anyagok kezelésére, mint az öntvények, a kovácsoltvas és 
a tégla. A folyadéktaszító bevonat ellenáll az olajoknak, zsírnak és pornak. Nitril 
kezelt bevonat dzsörzé betéten

Műszaki adatok/Kivitelek
•  karton: 144 pár
•  260-275 mm hosszú
•  tenyérbevonatú
•  a 27-600 kötött csuklós
•  a 27-607 biztonsági mandzsettás

 www.haberkorn.hu  Munkavédelem 2016 139

Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Kézvédelem
Szerelő védőkesztyűk

https://shop.haberkorn.hu?s=691881
https://shop.haberkorn.hu?s=691884
https://shop.haberkorn.hu?s=626902
https://shop.haberkorn.hu?s=691885
https://shop.haberkorn.hu?s=846472
https://shop.haberkorn.hu?s=185092
https://shop.haberkorn.hu?s=181679
https://shop.haberkorn.hu?s=789773
https://shop.haberkorn.hu?s=198722
https://shop.haberkorn.hu?s=169853
https://shop.haberkorn.hu?s=846475


Méret Szín Hossz Cikkszám

9 barna 280 mm 117620

10 barna 280 mm 161374

Méret Cikkszám

8 853620

9 445207

10 445215

11 445218

Hyd-Tuf® 52-547
A hagyományos bőrkesztyűknél jobb teljesítményt
nyújtó rugalmas, kényelmes szerelőkesztyű. A bőr,
valamint a szabványos PVC kesztyűk optimális helyettesítője.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  fémalkatrészek és építőelemek szerelése, mechanikai igénybevétel
•  építőpiar, könnyű öntvények kezelése, fröccsöntés

Előnyök/Kivitelek
•  kényelem, magas kopásállóság, kiváló száraz fogás
•  szálka- és vágásvédelem, olajtaszítás

Anyag
•  jersey belsőre impregnált nitril, biztonsági mandzsetta

Man at work 301
Kinézetre megegyezik a hagyományos bőrkesztyűvel,
de teljesítménye bőven felülmúlja azt. A Man at Work
magas viselési kényelem mellett jó fogást biztosít. A polimer-
bevonat olaj-, zsír- és víztaszító hatású.

Műszaki adatok/Kivitelek
• karton: 100 pár
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Haberkorn Márkaminőség

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 sárga 235 - 265 mm 113030

8 sárga 235 - 265 mm 157246

9 sárga 235 - 265 mm 191926

10 sárga 235 - 265 mm 164886

Méret Szín Cikkszám

7 sárga 119452

8 sárga 133137

9 sárga 188393

10 sárga 129786

11 sárga 532075

Sahara® 100
Remek fi zikai tulajdonságokkal rendelkező, masszív és
kényelmes védőkesztyű.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  csomagolás, elektronika, üveggyártás
•  szerelési és szállítási munkák
•  autó- és autóalkatrész-gyártás, gépgyártás
•  építőipar és építőanyag-ipar

Előnyök/Kivitelek
•  könnyű és rugalmas
•  vastagság: 0,80 mm

Anyag
•  nitrilbevonatos pamut trikóanyag

H-Plus Nitril 1340
Rugalmas nitril bevonattal ellátott, kiváló tapintást
nyújtó védőkesztyű.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  csomagolás, elektronika, üveggyártás
•  szerelési és szállítási munkák
•  autó- és autóalkatrész-gyártás, gépgyártás
•  építőipar és építőanyag-ipar

Előnyök/Kivitelek
•  rendkívül biztos és csúszásmentes fogás, magas fokú viselési kényelem

Anyag
•  nitrilbevonat (részben mártott), kötött csuklórész 
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2111

X131

Méret Szín Cikkszám

7 sárga 131594

8 sárga 123151

9 sárga 119932

10 sárga 163275

Méret Cikkszám

8 175593

10 121315

Monsun 105
A Sahara család legkisebb tagja. A nitrilbevonat vékonyabb,
illetve az ujjak is szűkebbek. Elsősorban fi nommechanikai és
elektronikai alkalmazásra ajánljuk. Jól alkalmazható minden olyan
szerelési munkánál, ahol fontos a jó tapintásérzet és a tartósság.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  karton: 100 pár

Grip-Tex 445+
Zsugorított, érdesített felületű természetes gumiból készült
mechanikai védőkesztyű. Csúszásmentes, nedvességnek ellenáll.
Különösen ajánlott éles felületekkel történő munkákhoz,
úgymint fémipar, üvegipar és lemezfeldolgozás.

Műszaki adatok/Kivitelek
• karton: 100 pár
•  vastagság: 1,8 mm
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Méret Szín Cikkszám

7 sárga 166997

8 sárga 112690

9 sárga 112697

10 sárga 132288

11 sárga 847859

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 sárga 300 mm 144732

8 sárga 300 mm 112655

9 sárga 300 mm 132871

10 sárga 300 mm 122834

LP-1350 Nitril
Minőségi alapanyagokból készült, ökölcsontig mártott
nitrilkesztyű, rendkívül biztos fogást nyújt és csúszásmentes.

Előnyök/Kivitelek
•  kiváló tapintás

Anyag
• nitril, részben mártott kézhát, kötött csuklórész

Gobi® 109
Teljesen bevont kesztyű rendkívül magas mechanikai álló-
képességgel, nedves alkatrészeken is biztos fogást nyújt.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  gépgyártás, fi nommechanika, műanyagipar
•  építőipari munkák
•  fémmegmunkálás és fémfeldolgozás
•  olajos és nedves alkatrészekkel végzett munka

Előnyök/Kivitelek
•  nedvességtaszító, a meghosszabbított szár védi az alkart
•  bőrsemleges gyártási eljárások/alapanyagok
•  allergéneket nem tartalmaz
•  anyagvastagság: 0,95 mm

Anyag
•  nitril – teljes hosszában bevont trikópamut, mandzsettával
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Méret Szín Cikkszám

6 fehér 857487

7 fehér 182093

8 fehér 130159

9 fehér 191894

10 fehér 132324

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 fehér/sárga 230 - 270 mm 165492

8 fehér/sárga 230 - 270 mm 125766

9 fehér/sárga 230 - 270 mm 131026

10 fehér/sárga 230 - 270 mm 112398

PolyTRIX® N 912
Ez a könnyű és lélegző kötött kesztyű a varratmentes,
körkötött trikóanyag révén kiváló illeszkedést és magas fokú
viselési kényelmet biztosít.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  csomagolási és komissiózási munkák
•  karton csomagolás és csomagoló szalag használata
•  műanyagalkatrészek kezelése
•  könnyű szerelési munkák

Előnyök/Kivitelek
•  pöttyözött tenyér a jó és biztos fogásért
•  a mandzsettaszegély színe a méretet jelöli

Anyag
•  körkötött poliamid/pamut, PVC pöttyök, kötött csuklórész

Kezelési útmutató

f

LP-1401 kötött szerelőkesztyű
Könnyű és pontosan illeszkedő szerelőkesztyű jó védő tulajdonságokkal. 
II. védelmi kategória

Anyag
•  speciális kötési technika, poliamid külső, pamut belső
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3111

2111

Méret Szín Cikkszám

7 fehér/kék 126293

8 fehér/kék 169191

9 fehér/kék 108725

Méret Szín Cikkszám

7 fehér/zöld 161349

8 fehér/zöld 101968

9 fehér/zöld 187306

10 fehér/zöld 162299

Hynit 32-815
A különleges nitril-összetétel az átlyukadással és kopással
szembeni kiváló ellenállást fi gyelemre méltó rugalmassággal ötvözi.
A folyadéktaszító impregnálásnak köszönhetően ellenáll az olajnak,
zsírnak és pornak.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  karton: 144 pár
•  240-260 mm hosszú gunn szabású

Easy Flex 47-200
A pamut hűvössége és kényelme – azonban sokkal jobb fogással.
Jobb kopásállóság és vágásbiztosság. A nitril bevonat ellenáll
az olajnak és a zsírnak. Ötször tovább tart, mint a hagyományos
pamutkesztyűk. Tenyérbevonatú.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  karton: 144 pár
•  270 mm hosszú
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3231 1

3121

Méret Szín Cikkszám

6 sárga/fekete 846296

7 sárga/fekete 129228

8 sárga/fekete 496019

9 sárga/fekete 129227

10 sárga/fekete 133088

Típus Méret Cikkszám

1354 8 923351

1354 9 923363

1354 10 923352

101354 10 923354

HyFlex 11-500
A HyFlex® 11-500 ipari kesztyű az összeszerelési alkalmazások
széles köréhez jól megfelel. Száraz és enyhén olajos területeken
történő felhasználásra fejlesztették ki, ahol a dolgozóknak enyhe vágásállóságra, 
és bizonyos esetekben a hő és a repülő, olvadt fémhulladék elleni védelemre van 
szüksége. Mikroporózus nitril bevonat a Lycra / Kevlar® bélésen. Tenyérbevonatú. 
Kötött csuklós.

Műszaki adatok/Kivitelek
• karton: 144 pár
•  203-255 mm hosszú

LP-1354/101354 nitril, kék
Erősebb kivitelű mártott nitril keszytű, szövet mandzsettával. Kiválóan alkalmas 
csiszolási, erős dörzsöléssel, koptatással járó munkákhoz. A kötött alapkesztyű 
és a mandzsetta anyaga pamut. A nitril mártás színe sötétkék. A 1354 alaptípus a 
kézháton félig mártott, a 101354 változat teljesen mártott kivitel

Műszaki adatok/Kivitelek
•  karton: 144 pár
•  méretek: 1354 = 8 - 11; 101354 = 10
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11

11

Méret Szín Cikkszám

7 sárga 910963

8 sárga 910966

9 sárga 910967

10 sárga 910969

11 sárga 910972

Méret Szín Cikkszám

7 sárga 847863

8 sárga 847865

9 sárga 582076

10 sárga 586026

Nitrotough N250Y
Az N250Y a PVC és a bőrkesztyűk ideális alternatívája lehet.
100% pamutbélés nitrillel teljesen mártva. Jó kopásállóság,
kiváló illeszkedést biztosító elasztikus kötésű csuklórész

Műszaki adatok/Kivitelek
•  hossz: 260 mm
•  karton: 144 pár

Alkalmazás/Megjegyzések
•  összeszerelés 
•  általános területi és gyári karbantartás
•  könnyűfém-megmunkálás és -kezelés
•  fémipar, minőség-ellenőrzés

LP-1351 nitril
Nitrillel csuklóig mártott mechanikai kesztyű. Kötött, rugalmas mandzsetta.

Műszaki adatok/Kivitelek
• 144 pár/karton
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2121

1131

Méret Szín Cikkszám

7 szürke/fekete 923061

8 szürke/fekete 735706

9 szürke/fekete 735707

10 szürke/fekete 735708

11 szürke/fekete 735709

Méret Cikkszám

10 B69235

LP-1429
Nylon fi nomszálú kötött kesztyű, tenyéren és az ujjakon fekete nitrilhab mártással. 
A kesztyű igen alkalmas fi nommechanikai szerelési munkákhoz, különösen kiváló 
viselési komforttal rendelkezik. A fekete színű, speciláis nitrilhab bevonat nem 
érzékeny a szennyeződésekre, és igen jó, puhán érzékelhető fogásbiztonságot, és 
csúszásmentességet szavatol.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  karton: 240 pár
•  méret: 7 - 11.

LP-1423 pöttyözött
Szürke, kötött pamutkesztyű, tenyéren és az ujjakon fekete pontozással, férfi  méret.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  karton: 240 pár
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4231

2142

Méret Szín Cikkszám

6 szürke/fekete 861083

7 szürke/fekete 923244

8 szürke/fekete 923245

9 szürke/fekete 923246

10 szürke/fekete 923243

Méret Szín Cikkszám

9 natúr/zöld 556639

10 natúr/zöld 556640

11 natúr/zöld 857486

11-840 Hyflex
Extrém tartós és jól illeszkedő kesztyű pecíziós szerelési
munkákhoz. Erős kopással járó folyamatokhoz is használható
az 1,1 mm-es FORTIX™ nitril habszivacs bevonatnak köszönhetően. A bevonat kiváló 
légáteresztésű, így kevésbé izzad benne a kéz. A kesztyű speciális kialakítása jó 
tapintókészséget és mozgathatósáhgot eredményez. Ideális megoldás lehet több 
különböző feladatot is ellátó munkások részére. Szilikonmentes.

Alkalmazás/Megjegyzések
•  kis és közepes méretű alkatrészek összeszerelése
•  gyártósorok feltöltése
•  általános kezelés
•  fémlemezek kezelése
•  csavarok ki- és becsavarása

LP-1324 Latex Grip
Ötujjas, vastag kötött kesztyű, a tenyéren és az ujjakon csúszásmentes zöldszínű 
latex mártással. Igen jó fogás- és csúszásbizonsággal rendelkezik a kényelmes 
viselési komfort mellett. Méretek: 8–11.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  karton: 144 pár
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11

3112

Méret Szín Cikkszám

7 natúr/sárga 776983

8 natúr/sárga 776978

9 natúr/sárga 776979

10 natúr/sárga 776981

11 natúr/sárga 776982

Méret Cikkszám

8 337291

10 337327

Soflex
Pamut alapon nitrillel ökölcsontig mártott kesztyű. Kötött
mandzsetta, szellőző kézhát. Rugalmas és jól lehet benne fogni. A mártott tenyér 
jó vegyi és kopás elleni védelmet biztosít. Olajos környezetben végzett szerelési 
munkákhoz optimális megoldás lehet.

Műszaki adatok/ Kivitelek
•  hossz: 275 mm
• vastagság: 0,8 mm

LP-1366 nitril, sárga
Sárga, teljes egészében mártott védőkesztyű, igen jó viselési komforttal, fogás- és 
csúszásbiztonsággal.

Műszaki adatok/ Kivitelek
•  karton: 144 pár
• hossza 33 cm.
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4242

2241

Méret Szín Cikkszám

6 fehér/piros 637839

7 fehér/piros 637843

8 fehér/piros 637844

9 fehér/piros 637845

10 fehér/piros 637849

11 fehér/piros 637850

Méret Cikkszám

8 919856

9 919857

11 373476

LP-1400 pöttyözött
PA és pamut szálból kötött, a tenyéren piros PVC-vel pontozott, gumírozott, kötött 
mandzsettával ellátott szerelőkesztyű. Könnyű, a kézhez jól idomul. Méret: 6-11.

Műszaki adatok/ Kivitelek
•  karton: 240 pár

LP-1301 Magic Red pöttyözött
Poliamid és pamut kevertszálas kötött mechanikai védőkesztyű, a tenyéren piros PVC 
pontozással. Vastag kivitel, igen jó illeszkedés, alkalmas mechanikai ártalmaknál, 
kopás- és vágásálló, valamint kiváló fogás- és csúszásbiztonsággal rendelkezik.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  karton: 144 pár
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Méret Cikkszám

8 142100

10 150117

Egyszerűen az e-shopból

Egyszerű, gyors és kényelmes termékkeresés, -összehasonlítás és -rendelés több mint 8.000 terméket kínáló e-shopunkban.

Látogasson el e-shopunkba, ahol gyorsan és egyszerűen igényelhet hozzáférést.

• gyors és egyszerű termékkeresés
• elérhetőség valósidejű ellenőrzése
• személyes felhasználó-kezelés
• a beszerzést leegyszerűsítő, intelligens funkciókSHOP.HABERKORN.HU

Magic Black pöttyözött kesztyű
Jól illik a kézre, csúszásmentes fogást biztosít, mindkét oldalon hordható, mivel 
mindkét oldala pöttyözött.

Anyag
•  pamut/poliészter, kötött kesztyű

152 Munkavédelem 2016 www.haberkorn.hu

Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Kézvédelem
Szerelő védőkesztyűk

https://shop.haberkorn.hu?s=142100
https://shop.haberkorn.hu?s=150117


3331

4342

Méret Szín Hossz Cikkszám

6 kék 210 - 265 mm 803646 

7 kék 210 - 265 mm 923232 

8 kék 210 - 265 mm 923233 

9 kék 210 - 265 mm 923234 

10 kék 210 - 265 mm 923230 

11 kék 210 - 265 mm 923231

Méret Szín Hossz Cikkszám

6 szürke/fekete 220 - 270 mm 417521

7 szürke/fekete 220 - 270 mm 417516

8 szürke/fekete 220 - 270 mm 417515

9 szürke/fekete 220 - 270 mm 417511

10 szürke/fekete 220 - 270 mm 417507

11 szürke/fekete 220 - 270 mm 453708

HyFlex® 11-518
Ez a rendkívül könnyű, kötött védőkesztyű igen jó ujjmozgást
biztosít, és tökéletesen illeszkedik a kézre.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  apró, éles alkatrészek kezelése és szerelése
•  huzalszerelés és -rögzítés
•  végső szerelési munkák, lyukasztás, fröccsöntött alkatrészek szerelése
•  vágásveszéllyel járó csomagolási munkák

Anyag
•  varratmentes, kiválóan lélegző Spandex Nylon-Dyneema® hordozóanyag
•  PU tenyérbevonat, elasztikus kötött csuklórész

HyFlex® 11-624
Rendkívül könnyű és kényelmes kesztyű, amely nagyfokú
mozgásszabadságot biztosít. Kellemes viselet, így hosszan
tartó munkavégzésre is kiválóan alkalmas.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  autóipari gyártási és karbantartási munkák
•  fém- és üvegfeldolgozás, általános karbantartási munkák
•  elektronikai és háztartási készülékek
•  fröccsöntő munkák a műanyagiparban

Előnyök/Kivitelek
•  nagy rugalmasság, optimális illeszkedés
•  száraz és enyhén olajos tárgyakon is biztos fogást nyújt
•  kiváló vágásállóságának köszönhetően éles szegélyű alkatrészek is biztonságosan kezelhetők 

és szerelhetők vele

Anyag
•  PU tenyérbevonat, Dyneema®, Lycra® hordozóanyag
•  Dyneema® szálból készült belső, nylon kötött csuklórész
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4342

4342

Méret Szín Hossz Cikkszám

6 szürke 203 - 270 mm 166600

7 szürke 203 - 270 mm 166601

8 szürke 203 - 270 mm 166603

9 szürke 203 - 270 mm 166605

10 szürke 203 - 270 mm 166610

11 szürke 203 - 270 mm 333582

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 kék 220 - 260 mm B62159

8 kék 220 - 260 mm B62161

9 kék 220 - 260 mm B62162

10 kék 220 - 260 mm B62164

11 kék 220 - 260 mm B62165

HyFlex® 11-627
Nagyfokú vágásbiztossággal, kiváló rugalmassággal és
illeszkedéssel bíró védőkesztyű, mely ügyes kézmozgást
tesz lehetővé.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  fém- és üvegipar, autógyártás
•  konyhai és elektromos készülékek, műanyag-fröccsöntés

Előnyök/Kivitelek
•  száraz és enyhén olajos alkatrészeken biztos fogást tesz lehetővé
•  a tenyérrész PU bevonatának köszönhetően fokozottan kopásálló
•  hosszú élettartam

Anyag
•  poliuretán tenyérbevonat, Dyneema®, Lycra® hordozóanyag, nylonszálból kötött csuklórész

HyFlex® 11-947
Érzékeny tapintást és biztos vágás elleni védelmet igénylő
munkákhoz ajánlott kesztyű.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  fém elemek és alkatrészek szerelése
•  repülőgép- és űrhajógyártás
•  háztartási gépek összeszerelése
•  üveggyártás, karbantartási munkák
•  kisméretű száraz vagy olajos alkatrészek vágása
•  műanyagok fröccsöntése

Előnyök/Kivitelek
•  kiváló kopásállóság, rugalmasság és kényelem
•  a mikroszemcsés nitrilbevonatnak köszönhető jó vágásállóság és fogásbiztosság
•  a bevonat ellenáll az olajoknak és zsíroknak

Anyag
•  kötött Techcor® hordozóanyag, ¾ részben mártott nitril bevonat, kötött csuklórész
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4342

3341 111

Méret Szín Cikkszám

6 szürke/fekete B04792

7 szürke/fekete B04794

8 szürke/fekete B04795

9 szürke/fekete B04796

10 szürke/fekete B04797

11 szürke/fekete B04799

Méret Cikkszám

10 846643

Edge 48-701
Költséghatékony megoldás közepesen nehéz alkalmazásokhoz.
Jó mozgékonyság és rugalmasság, magas szintű vágásvédelem
és dörzsöléssel szembeni ellenállóság. Jó fogás száraz környezetben. A mártott 
tenyérrész a kötött vagy a vágott és varrott kesztyűkhöz képest jó olajjal szembeni 
védelmet biztosít.

Műszaki adatok/ Kivitelek
•  karton: 144 pár
•  szín: fekete-szürke

Alkalmazás/Megjegyzések
•  repülőgépgyártás
•  összeszerelés
•  éles vagy nem szabályos szélű fém alkatrészek kezelése
•  műanyag fröccsöntés és öntvénykészítés

Anyag
•  spandex-nylon szövet, PU tenyér mártás

Winter Monkey Grip 23-173
A kezet melegen, szárazon tartja, és védi a dörzsöléstől.
A PVC bevonat ellenáll az olajnak és a zsírnak, és alacsony
hőmérsékleten is rugalmas marad. Kiváló fogást biztosít,
biztonsági mandzsettával.

Műszaki adatok/ Kivitelek
•  karton: 72 pár
•  méretek: 10-11

Alkalmazás/Megjegyzések
•  az EN1149-nek megfelelően antisztatikus
•  zsírral és olajokkal bevont tárgyak és anyagok kezelése
•  vegyszerek kezelése hideg környezetekben

Anyag
•  jersey-pamut bélés, PVC teljes bevonat
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3444

134X

Méret Szín Cikkszám

7 sárga 790554

8 sárga 923347

9 sárga 790547

Méret Szín Cikkszám

7 sárga/kék 194690

8 sárga/kék 160613

9 sárga/kék 115079

10 sárga/kék 198495

Neptune Kevlar 70-216
A Neptune® Kevlar® kötött kesztyűk felépítésének célja,
hogy nagyszerű mechanikai ellenállást biztosítsanak könnyebb
és komolyabb igénybevételt jelentő kezelési és gyártási alkalmazási területeken. 
A Neptune® bevonat segít lepergetni a kesztyű felületéről a folyadékot, ezzel biztosítva 
a hosszabb élettartamot.

Műszaki adatok/ Kivitelek
•  karton: 144 pár

Alkalmazás/Megjegyzések
•  220-280 mm, közepes súlyú

K-TEX 930
Gumiba mártott közepes vastagságú Kevlar® kesztyű.
Érdesített, a kézhát nincs bemártva, így a viselési kényelem
nagyon jó. A gumibevonat miatt nem ázik át, és nedves
felületeken is garantálja a jó fogásbiztonságot.

Műszaki adatok/ Kivitelek
• karton: 10 pár
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4342

4331

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 fehér 220 - 260 mm 197551

8 fehér 220 - 260 mm 116898

9 fehér 220 - 260 mm 163332

10 fehér 220 - 260 mm 149581

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 szürke/fekete 210 - 270 mm 871691

8 szürke/fekete 210 - 270 mm 871694

9 szürke/fekete 210 - 270 mm 871699

10 szürke/fekete 210 - 270 mm 871700

11 szürke/fekete 210 - 270 mm 871703

Camapur® Cut 618+
Ergonomikusan illeszkedő, ily módon kellemes viseletet és
érzékeny tapintást, enyhén olajos alkatrészeken is biztos fogást
nyújtó kesztyű.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  közepes vágásveszéllyel járó szerelési munkák
•  műanyagprofi lok feldolgozása
•  fémlemezek feldolgozása

Előnyök/Kivitelek
•  a szorosan tapadó csuklórész biztosan zár
•  a mandzsettaszegély színe a méretet jelöli
•  bőrbarát (bőrsemleges alapanyagok), DMF-et és egyéb káros anyagokat nem tartalmaz
•  nedvességtaszító
•  anyagvastagság: 1,2 mm

Anyag
•  poliuretán, Dyneema®, varratmentes trikóanyag, kötött csuklórész

Kezelési útmutató

f

Agil 3 Cut
Jó vágásbiztosság, anatómiai forma.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  kisméretű alkatrészek szerelése, kerámiakészítés
•  kisméretű, éles alkatrészekkel, papírral, kartonnal végzett munka

Előnyök/Kivitelek
•  sötét színe véd a szennyeződésekkel szemben (hosszabb élettartam)
•  varratmentes kialakításának és az elasztikus, kötött csuklórésznek köszönhetően kényelmes 

viselet
•  a lélegző kézhát csökkenti az izzadást
•  a vékony bevonat érzékeny tapintást biztosít

Anyag
•  varratmentes, vágásbiztos, kiváló minőségű polietilén szövet, PU bevonattal
•  a kéz belső felülete teljes mértékben mártott, a felső részen csak az ujjhegyeken van 

bevonat

Kezelési útmutató

f
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Méret Szín Hossz Cikkszám

6 szürke 220 - 270 mm 296643

7 szürke 220 - 270 mm 923236

8 szürke 220 - 270 mm 923237

9 szürke 220 - 270 mm 923238

10 szürke 220 - 270 mm 923235

11 szürke 220 - 270 mm 388640

HyFlex® 11-630
Nagyfokú vágásbiztossággal, kiváló rugalmassággal bíró és
jól illeszkedő védőkesztyű, mely igen ügyes kézmozgást tesz
lehetővé, és hosszú élettartamú.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  fém- és üvegipar, autógyártás
•  konyhai és elektromos készülékek, műanyag-fröccsöntés

Előnyök/Kivitelek
•  száraz és enyhén olajos alkatrészeken biztos fogást garantál
•  a PU bevonat növeli a tenyérrész kopásállóságát

Anyag
•  PU tenyérbevonat, Dyneema®, Lycra®, Kevlar® hordozóanyag, nylon- és pamutszálból 

kötött csuklórész

Ansell védőkesztyűk

Nemzetközi piacvezető
a kesztyűmegoldások terén

•  Világszerte több mint 11.000 főt foglalkoztatnak
•  1925 óta gyártanak kesztyűket
•  Kesztyűkoncepciókra specializálódtak
•  Hangsúlyt fektet a magas minőségre, a tanácsadásra és 

a vevőkkel végzett tesztelésre
•  Olyan márkák megalkotója, mint a HyFlex®, az AlphaTec®, 

a TouchNTuff® és még sorolhatnánk.
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Méret Szín Hossz Cikkszám

6 szürke/fehér 240 mm 896732

7 szürke/fehér 240 mm 896733

8 szürke/fehér 240 mm 896734

9 szürke/fehér 240 mm 896735

10 szürke/fehér 240 mm 896736

11 szürke/fehér 240 mm 896737

12 szürke/fehér 240 mm 896738

Méret Szín Hossz Cikkszám

6 sárga/szürke 240 mm A76123

7 sárga/szürke 240 mm A76128

8 sárga/szürke 240 mm A76129

9 sárga/szürke 240 mm A76130

10 sárga/szürke 240 mm A76132

11 sárga/szürke 240 mm A76133

POWERFIT®

Varratmentes kötött kesztyű, szürke „Clean-PU” bevonattal. 
II. védelmi kategória

Előnyök/Kivitelek
•  az elasztánnak köszönhető kiemelkedő komfortérzet, maximális mozgásszabadság
•  kiváló kopásállóság

Anyag
•  100% nagysűrűségű polietilén hordozóanyag elasztánnal
•  szürke „Clean-PU” bevonat a tenyérrészen és az ujjvégeken, elasztikus, kötött csuklórész

POWERFIT® VIZ
Jól látható, varratmentes, kötött kesztyű, szürke
„Clean-PU” bevonattal.
II. védelmi kategória

Előnyök/Kivitelek
•  az elasztánnak köszönhető kiemelkedő komfortérzet, maximális mozgásszabadság
•  kiváló kopásállóság

Anyag
•  100% nagysűrűségű polietilén hordozóanyag elasztánnal, 100% sárga, texturált poliamid
•  szürke „Clean-PU” bevonat a tenyérrészen és az ujjvégeken, elasztikus, kötött csuklórész
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4441

Méret Szín Hossz Cikkszám

8 sárga/kék 250 mm 219964

9 sárga/kék 250 mm 108142

10 sárga/kék 250 mm 194281

Méret Szín Cikkszám

9 szürke/fekete/kék B20037

10 szürke/fekete/kék B20047

GP-KV1 Aramid Grip
Magas, 4-es vágásbiztossági szintű kesztyű, a tenyér
szemcsés latexbevonata a tárgyak és szerszámok biztos
fogását teszi lehetővé.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  üveg- és hulladékipar
•  vasfeldolgozás, acélipar
•  favágás, fafeldolgozás és raktározás

Alkalmazás/Megjegyzések
•  Figyelem! Nagy szakítószilárdságú kesztyű!
• Nem alkalmazható ott, ahol fennáll a mozgó alkatrészekbe történő beakadás, illetve a 

mozgó alkatrészek általi behúzás veszélye!

Anyag
•  varratmentes, kötött aramid szövet, latex tenyérbevonat

S-TEX 376
A Showa 376-os kesztyű vágásbiztos változata Hagana
acélszállal. Ökölcsontig nitrillel és a tenyéren nitrilhabbal
mártott kesztyű biztos fogást biztosít olajos környezetben, és eközben a lélegző 
kézhátnak köszönhetően nagyon kényelmes viselet. A kéz formájára kitűnően 
illeszkedő, jó kopásállóságú kesztyű, mely minden hőmérsékleten olajos, zsíros 
környezetben végzett munkához ajánlható, ahol vágásbiztos kesztyűre van szükség, 
pl. autóipar.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  karton: 120 pár
•  méretek: 7-10

Alkalmazás/Megjegyzések
•  Hagana acél-poliészterszállal erősített, kötött kesztyű, ökölcsontog nitrillel mártva és plusz 

nitril tenyérmártás
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4441

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 zöld-kék/kék 225 - 295 mm 602454

8 zöld-kék/kék 225 - 295 mm 602452

9 zöld-kék/kék 225 - 295 mm 602449

10 zöld-kék/kék 225 - 295 mm 602448

11 zöld-kék/kék 225 - 295 mm 602455

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 zöld 230-290 mm 654291

8 zöld 230-290 mm 654290

9 zöld 230-290 mm 654288

10 zöld 230-290 mm 654287

11 zöld 230-290 mm 654284

DumoCut® 656
Nagy rugalmasságú, igen érzékeny tapintást biztosító védőkesztyű.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  fém- és műanyag-feldolgozás, autógyártás, szállítás
•  éles szélű tárgyak kezelése, gépipar

Előnyök/Kivitelek
•  remek fogás, nagyfokú mechanikai terhelhetőség, nitrilhab-bevonat
•  anyagvastagság: 1,35 mm

Anyag
•  varratmentes üvegszál/poliamid trikóanyag, kötött csuklórész
•  nitrilhab, ökölcsontig mártott

Dumocut 655
Varratmentes trikóanyag, kötött mandzsetta, tenyérmártott.
Nedvességtaszító belső PU-bevonat. Nagyon jó tapintási érzet
és magas mechanikai terhelhetőség. Anyaga: üvegszál,
poliamid, poliuretán. Felhasználási területek: fém- és műanyag-feldolgozás, éles 
szélű tárgyakkal való bánásmód, gépgyártás, autó- és beszállítóipar, raktár- és 
kommissziózási feladatok. Méret: 6-11

Műszaki adatok/Kivitelek
•  karton: 100 pár
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3531 42212X

Méret Szín Cikkszám

7 szürke/fekete 942396

8 szürke/fekete 942400

9 szürke/fekete 942402

10 szürke/fekete 942403

11 szürke/fekete 942404

Méret Cikkszám

9 B63935

Hyflex 11-425 
Varratmentes kötéssel, a Techcor® kötéstechnológia
használatával, nagy szakítószilárdságú és nagyteljesítményű
szálak felhasználásával készült. Érzékeny, szürke, vízalapú, szintetikus keverékből 
készült, a kesztyűre a kéz természetes alakjára hajtva felvitt bevonat. Legmagasabb 
szintű vágásvédelem. Kiváló dörzsöléssel szembeni ellenállás.

Előnyök/Kivitelek
• A kesztyűn jelzőfolt (piros) található, amely a vágásállósági szinteket jelző, alábbi színkódolás 

szerint értelmezhető: 1 (zöld), 3 (narancssárga), 5 (piros)

Anyag
• innovatív, környezetbarát bevonat, szilikonmentes és DMF-mentes

240, hőálló
Egyedülálló, 5-ös vágásbiztos kesztyű nagyon magas szintű
hővédelemmel. Lángálló anyagokból, varratmentes, nagyon jó
fogást biztosít akár olajos környezetben is, a kéz természetes alakja szerint lett 
kialakítva, így kevésbé fárad el a kéz használata közben.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  karton: 72 pár
•  méretek: 7-11

Alkalmazás/Megjegyzések
•  építőipar, fémfeldolgozás
•  hajózás, olajipar

Anyag
•  Kevlar®, Modacrylic, üvegszál habosított, neoprén tenyérmártás
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Haberkorn Márkaminőség

Méret Szín Hossz Cikkszám

8 szürke 230 - 270 mm 306797

9 szürke 230 - 270 mm 306802

10 szürke 230 - 270 mm 306806

11 szürke 230 - 270 mm 432035

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 neonsárga 260 mm 911845

8 neonsárga 260 mm 911852

9 neonsárga 260 mm 911856

10 neonsárga 260 mm 911858

11 neonsárga 260 mm 911860

MaxiCut Dry 470
A szabadalmaztatott mikrohab-bevonat kiváló rugalmasságot
és tapintásérzetet nyújt. Polietilén, nylon és üvegszál
kombinációja a maximális, 5-ös fokozatú vágásbiztosság
érdekében.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  üveg, éles tárgyak és alkatrészek, fémlemezek, kerámia, műanyag és papír okozta vágási 

sérülések megelőzésére

Előnyök/Kivitelek
•  Könnyű Lycra® sztreccs belső (13 G-s) a kényelmes viseletért és optimális illeszkedésért
•  A lélegző bevonat szárazon és hűvösen tartja a kezet.
•  A minimális penetráció csökkenti a bőrirritáció lehetőségét, és javítja a viselési kényelmet.

Anyag
•  nitril mikrohab varratmentes polietilén/üveg/nylon/Lycra® szöveten

Neon H-Plus
Speciális szálból készült, igen kényelmes, rugalmas és
jó kopásállósággal rendelkező, vágásbiztos kesztyű.
II. védelmi kategória

Anyag
•  speciális szál / nitrilhab-bevonat (hajlékony, lélegző), kötött csuklórész
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Haberkorn Márkaminőség

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 szürke 260 mm 639417

8 szürke 260 mm 639419

9 szürke 260 mm 639422

10 szürke 260 mm 639423

11 szürke 260 mm 639424

Méret Szín Cikkszám

6 szürke/fekete B04804

7 szürke/fekete B04805

8 szürke/fekete B04806

9 szürke/fekete B04808

10 szürke/fekete B04809

11 szürke/fekete B04811

Blade X5 PU H-Plus
A lélegző kézhát különösen kényelmes viseletet, jó mozgást
és kopásállóságot, valamint kimagaslóan érzékeny tapintást
tesz lehetővé. 
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  precíziós munkákra különösen alkalmas

Alkalmazás/Megjegyzések
•  5-ös vágásbiztossági szint

Anyag
•  varratmentes, speciális szálból kötött kesztyű, szürke PU bevonattal

Edge 48-705
Költséghatékony megoldás közepesen nehéz alkalmazásokhoz.
Jó mozgékonyság és rugalmasság, magas szintű vágásvédelem
és kopással szembeni ellenállóság. Jó fogás száraz környezetben. A mártott 
tenyérrész a kötött vagy a vágott és varrott kesztyűkhöz képest jó olajjal szembeni 
védelmet biztosít.

Műszaki adatok/ Kivitelek
•  karton: 144 pár

Alkalmazás/Megjegyzések
•  összeszerelés
•  éles vagy nem szabályos szélű fém alkatrészek kezelése
•  műanyag fröccsöntés és öntvénykészítés

Anyag
•  spandex-nejlon-üvegszál szövet, PU tenyérmártás

164 Munkavédelem 2016 www.haberkorn.hu

Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Kézvédelem
Vágásbiztos védőkesztyűk

https://shop.haberkorn.hu?s=B04804
https://shop.haberkorn.hu?s=B04805
https://shop.haberkorn.hu?s=B04806
https://shop.haberkorn.hu?s=B04808
https://shop.haberkorn.hu?s=B04809
https://shop.haberkorn.hu?s=B04811
https://shop.haberkorn.hu?s=639417
https://shop.haberkorn.hu?s=639419
https://shop.haberkorn.hu?s=639422
https://shop.haberkorn.hu?s=639423
https://shop.haberkorn.hu?s=639424


4541

Méret Szín Cikkszám

7 szürke 451953

8 szürke 451952

9 szürke 451947

10 szürke 451942

11 szürke 648649

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 szürke 230 - 270 mm 426507

8 szürke 230 - 270 mm 426522

9 szürke 230 - 270 mm 426525

10 szürke 230 - 270 mm 426530

11 szürke 230 - 270 mm 426535

Waredex Work 550+
A Dyneema révén nagyon jó vágás elleni védelem (5-ös szint).
A kötött Dyneema a vékony bevonat ellenére magas mechanikai
terhelhetőséget biztosít. Minden olyan helyen, ahol a magas
vágásbiztonság alapkövetelmény, a Waredex® Work megállja
a helyét. 

Műszaki adatok/Kivitelek
•  karton: 100 pár

PU TAEKI5 #52
Teljesen mártott tenyérrész, a lehető legjobb vágásbiztossági
tulajdonságok, a varratmentes kivitelezésnek köszönhető
magas fokú viselési kényelem.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  kisméretű alkatrészek szerelése, kerámiakészítés, üvegipar
•  papírral és kartonnal végzett munka

Előnyök/kivitelek
•  anatómiailag illeszkedő forma, elasztikus, kötött csuklórész az optimális tartásért
•  a vékony PU bevonatnak köszönhetően rendkívül érzékeny tapintás

Anyag
•  PU (lélegző) bevonat varratmentes és vágásbiztos TAEKI5® szöveten
•  szilikonmentes

Kezelési útmutató

f
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354X

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 sárga/fekete 260 mm 390731

8 sárga/fekete 260 mm 390739

9 sárga/fekete 260 mm 390741

10 sárga/fekete 260 mm 390743

Méret Kiszerelés Cikkszám

9 db 158323

S-TEX KV3
Ez a latexbe mártott, lélegző kézháttal rendelkező kötött
kesztyű megerősített, a poliészter és rozsdamentes acél
szálaknak köszönhetően rugalmas aramid szövetből áll. Vágásállóság tekintetében 
messze felülmúlja az EN 388-as szabványban rögzített maximumot, ám ennek 
ellenére rendkívül könnyű és rugalmas.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  fémlemezekkel végzett munka, fémpréselés, lyukasztás, vágás
•  üveg- és tükörgyártás
•  fémipar, karbantartás
•  sörfőzdék, tűzoltás

Anyag
•  aramid szálból kötött anyag, latexbevonatú tenyérrész

Safe-Knit GP 72-065
Dyneema® szálból és más szintetikus anyagokból
automatán kötve. Olyan erős és vágásálló, mint a sodort acél. Könnyű súlyú, 
rugalmas, és nem irritáló. Más kesztyűkkel és karvédőkkel kombinálható a további 
védelem érdekében.

Alkalmazás/Megjegyzések
•  240-300 mm hosszú, pöttyök mindkét oldalon
•  méretek: 7-10
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X543

134X

X2XXXX

X1XXXX

Méret Szín Cikkszám

7 szürke/kék 923703

8 szürke/kék 923704

9 szürke/kék 573880

10 szürke/kék 923702

11 szürke/kék 847101

Méret Cikkszám

254 mm 135765

Powerflex 80-658
Rendkívül ellenálló vágásokkal, szilánkokkal és sorjákkal
szemben. Háromrétegű, acélból, üvegszálból és
Kevlar®-ból álló kialakítással óvja viselőjét. Meghaladja az EN388 szerinti 5-ös 
vágásállósági szintet. A különösen hosszú csuklórész jobb alkarvédelmet biztosít. 
A kesztyű ¾ része mártott és folyadéklepergető. A recés természetes gumi borítás 
stabil fogást biztosít. Hosszú élettartamának köszönhetően költséghatékony meg-
oldás. Kiválóan mosható, nem megy össze és nem fakul. 

Műszaki adatok/ Kivitelek
•  hossz: 260-295 mm
•  karton: 72 pár

Alkalmazás/Megjegyzések
• nehéz terhek, fémszegélyek kezelése
•  hulladékkezelés: újrahasznosítás, szétválogatás (üveg, konzervdobozok, fémdarabok)
•  üveglapok, éles szélű tárgyak kezelése
•  fémlemezek kezelése, száraz, festett vagy galvanizált darabok vágása

Neptune Kevlar 70-110 karvédő
100% Kevlar bélés automatán kötve. Számos súlyban
kapható, így biztosítja az ujjmozgathatóság és a vágásállóság
optimális egyensúlyát. 

Műszaki adatok/ Kivitelek
•  karton: 3x12db
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134X

1332 41312X

Hossz Cikkszám

66 cm 195058

Típus Méret Cikkszám

70-114 356 mm 930060

70-118 457 mm 931752

70-123 559 mm 847618

Safe-Knit Guard 59-416 karvédő
Nagyon strapabíró Kevlar®-szálas alkarvédő pamut béléssel.
Egyidejűleg kényelmes a könnyű és lélegző anyagnak köszönhetően és eközben 
megbízható védelmet nyújt égés és szikrák ellen. A bőr alkarvédőknél jobb vágás 
elleni védelmet biztosít. A pamut bélés révén elkerülhető, hogy a kar megizzadjon. 
A fekete Kevlar mandzsetta a védőkesztyűvel együtt teljes védelmet ad a karnak.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  karton: 36 db

Alkalmazás/Megjegyzések
•  hegesztés
•  általános szerelőmunkák hegesztő állomás közelében

Anyag
•  könnyű Kevlar® anyag és Lenzing FR-textil

Kevlár alkarvédő
Remek mecahnikai és vágás elleni védelem, 100% Kevlar
para-aramid rövid szálakból készült karvédők. Kényelmes
és biztonságos fogás.

Műszaki adatok/ Kivitelek
• szín: sárga
• hüvelykujj hasítékkal
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1340

132X

Típus Hossz Szín Cikkszám

4150055 450 mm sárga/fekete 880299

Hossz Cikkszám

420 mm 175545

Egyszerűen az e-shopból

Egyszerű, gyors és kényelmes termékkeresés, -összehasonlítás és -rendelés több mint 8.000 terméket kínáló e-shopunkban

Látogasson el e-shopunkba, ahol gyorsan és egyszerűen igényelhet hozzáférést!

• gyors és egyszerű termékkeresés
• elérhetőség valósidejű ellenőrzése
• személyes felhasználó-kezelés
• a beszerzést leegyszerűsítő, intelligens funkciókSHOP.HABERKORN.HU

Aracut Sleeves II alkarvédő 
Védi az alkart a vágásokkal szemben.
II. védelmi kategória

Anyag
•  kétrétegű, kötött Kevlar® anyag hüvelykujjnyílással

Armex 961 03 alkarvédő
100 % Kevlar®-ból készült kötött karvédő. Háromféle
hosszúságban kapható, melyek 24 cm, 36 cm és
42 cm hosszúságúak. Védi az alkart a vágás és
hőhatások ellen 100 °C-ig. 

Műszaki adatok/ Kivitelek
•  karton: 10 db
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HexArmor vágásbiztos és átszúrás ellen védő kesztyűk
Fémforgácsok, szegek, drótkapcsok, üvegszilánkok, fecskendőtűk – a szabadalmaztatott
HexArmor® SuperFabric® speciális szövet bitzos védelmet nyújt ezekkel, a csaknem
valamennyi gyártóhelyen előforduló veszélyes tárgyakkal szemben.

A HexArmor® termékek az ún. SuperFabric® technológiával készülnek, minek során 
apró, rugalmas védőlapocskák kerülnek beépítésre a különböző alapszövetekbe, így 
azok magas fokú védelmet nyújtanak a vágással, kopással, sőt átszúrással szemben 
is. A mindössze 1-2 mm nagyságú, s ennek köszönhetően rendkívül rugalmas 
lapocskák a bőrtől biztonságos távolságra fogják fel a veszélyes behatásokat, és 
e képességük tekintetében minden egyéb technológiát megelőznek az iparágban.
• Az EN 388-as szabvány szerinti 5-ös szintet többszörösen meghaladó vágás-

biztosság
• A hagyományos bőr és kötött kesztyűkhöz viszonyítva 20-100-szoros védelem 

az átszúrásból eredő sérülésekkel szemben
• Az eddig ismert, nagyteljesítményű szálakból készült kesztyűkhöz viszonyítva 

akár 15-szörös kopásállóság

A HexArmor® kesztyűk élettartama ugyancsak elégedettséggel töltheti el a vásár-
lókat és a környezettudatos felhasználókat. A HexArmor® kesztyűk hordási ideje 
ugyanis a magas teljesítményértékeknek köszönhetően lényegesen magasabb 
a megszokottnál, így a kesztyű szó hallatán többé nem feltétlenül kell eldobható 
termékekre gondolnunk. Az átszúrásbiztos kesztyűk mindeddig idomtalanok 
voltak, és csak durva mozdulatokkal végzett tevékenységekhez lehetett őket 
használni. Ám a HexArmor® SuperFabric® szövetével immár a fi nommechanikai és a 
szerelőkesztyűk kategóriájában is készülhetnek a vágással és átszúrással szemben 
kiváló védelmet nyújtó, és mindeközben remek tapintásérzetet biztosító kesztyűk.

A HexArmor® termékeket olyan munkáknál alkalmazzák, ahol magas a vágás és/
vagy átszúrás veszélye: így például a fémmegmunkálás és fémfeldolgozás, az 
építőipar és a famegmunkálás, a biztonsági szolgálatok vagy az újrahasznosítás 
terén, de akár állat általi harapás kivédésére is, pl. állatkertekben. 

A különböző SuperFabric® speciális szö-
veteket hol kívülről, hol belülről építik be 
a kesztyű anyagába a kívánt védő hatás 
(vágás elleni védelem, átszúrás elleni 
védelem) elérése érdekében.
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Méret Szín Cikkszám

7 fényessárga/fekete 643515

8 fényessárga/fekete 643524

9 fényessárga/fekete 643520

10 fényessárga/fekete 643516

Méret Szín Cikkszám

7 fekete/kék 643526

8 fekete/kék 643530

9 fekete/kék 643533

10 fekete/kék 643534

11 fekete/kék 902632

Sharpsmaster HV™ 7082
A kesztyűbe három rétegben beépített speciális szövet
a lehető legnagyobb átszúrás elleni védelmet, rendkívül
jó tapintást és magas viselési kényelmet eredményez. 
II. védelmi kategória

Előnyök/Kivitelek
•  a három réteg SuperFabric® speciális szövetnek köszönhetően a legnagyobb ellenállás 

vágásokkal szemben
•  a tenyérrészen egyedülálló védelem vágásokkal és átszúrással szemben

Alkalmazás/Megjegyzések
•  orvosi injekciós tűkkel tesztelve (25 G-s tűk; módosított ASTM 1342-05 teszt)
•  Figyelem! Az átszúrás ellen 4-es szintű védelmet nyújtó kesztyűk nem feltétlenül óvnak 

megfelelően a szúrt sebekkel szemben!

Anyag
•  fi nomkötött nylon hordozó anyag
•  a tenyérrészen nitrilhab mártás

Chrome Series Mechanics 4024
Ez a védőkesztyű a hagyományos szerelőkesztyűkhöz
viszonyítva mintegy 25-ször, a Kevlar® kesztyűkhöz képest pedig több mint 10-szer 
jobb védelmet nyújt a vágásokkal szemben. A piacon jelenleg elérhető legnagyobb 
fokú vágásbiztosság érdekében SuperFabric® szövetből készült 
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  innovatív átszúrás elleni védelem dróttal, fémalkatrészekkel, szúrós faelemekkel és üveg-

darabokkal végzett munkákhoz.

Előnyök/Kivitelek
•  a párnázott tenyérrésznek köszönhető nagyobb kényelem, érzékeny tapintás és rugalmasság, 

maximális védőhatás mellett
•  tépőzárral záródik

Anyag
•  SuperFabric® márkajelzésű szövet
•  a műbőr száraz és enyhén olajos alkalmazásoknál biztosabb fogást tesz lehetővé
•  a kézfejen és az ujjak felső részén gumibetét nyújt védelmet az ütésekkel szemben
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4544

Méret Szín Cikkszám

7 fekete 683085

8 fekete 683088

9 fekete 683089

10 fekete 683090

Méret Szín Cikkszám

7 szürke/fekete 643503

8 szürke/fekete 643508

9 szürke/fekete 643511

10 szürke/fekete 644427

Hercules 3041
A tenyérrészben lévő három, és a kézfejen lévő két réteg
speciális szövet maximális védelmet nyújt a vágás és
átszúrás okozta sérülésekkel szemben.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  ideális olyan munkakörülmények között, ahol fennáll a tűszúrás veszélye, pl. hulladékkezelés, 

takarítás, kutatóállomások, pszichiátria, stb.
•  állatok megfogására is alkalmas, pl. állatmenhelyek, állatorvosi rendelők, hüllőtenyészetek, 

stb.

Alkalmazás/Megjegyzések
•   orvosi injekciós tűkkel tesztelve (25 G-s tűk – módosított ASTM 1342-05-teszt)

Anyag
•  hordozóanyag: SuperFabric® speciális szövet
•  szilikonpöttyök a tenyéren

Level Six Series 9010
A lehető legmagasabb átszúrás elleni minősítés
a SuperFabric® speciális anyagnak köszönhetően.
Kényelmes kialakítás, 5-ös vágásbiztosság.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  véd drótok, éles fémdarabok és üveg okozta sérüléstől

Alkalmazás/Megjegyzések
•  vágásbiztos HDPE bevonat, és nitril mártás
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2133

Haberkorn Márkaminőség

Méret Szín Cikkszám

10 natúr 111941

Méret Szín Hossz Cikkszám

9 natúr 270 mm 847010

10 natúr 270 mm 159918

11 natúr 270 mm 177543

Méret Szín Hossz Cikkszám

10,5 natúr/zöld 270 mm 107941

11 natúr/zöld 270 mm 369534

H-Plus Superbull 4 hasított bőr kesztyű 
Hasított marhabőrkesztyű béléssel, fehér vászonból készült
kézháttal és mandzsettával, duplavarrással, tiszta bőr mutatóujjal.
II. védelmi kategória

LP-1336 marha velúr kesztyű
Marha velúrbőrből készült, bélelt kesztyű. 
II. védelmi kategória

Polier Top
Válogatott, 1A minőségű színsertésbőrből készült,
csúcsminőségű kesztyű szövet erősítéssel, fehér
tenyérbéléssel, vászon mandzsettával. 
II. védelmi kategória
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3122

3132

Haberkorn Márkaminőség

Méret Szín Cikkszám

10,5 bézs 114718

Méret Szín Hossz Cikkszám

8 natúr 250 - 270 mm 158374

9 natúr 250 - 270 mm 188292

10 natúr 250 - 270 mm 129355

11 natúr 250 - 270 mm 138804

12 natúr 250 - 270 mm 318240

Super színmarhabőr kesztyű
Csúcsminőségű bőr, világos anyag, bélelt tenyérrész. 
II. védelmi kategória

Anyag
•  a legjobb minőségű hasított marhabőr (minimális bőrvastagság: 1,2 mm), gumierősítésű 

mandzsetta

H-Plus Superbull 3 színmarhabőr kesztyű
Válogatott színmarhabőrből, a kézhát és a mandzsetta
fehér pamutból készült. Pamuttal bélelt tenyérrész, dupla varrás. 
II. védelmi kategória

Anyag
•  tiszta marhabőr
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4133

2143

Méret Cikkszám

10,5 104851

Méret Cikkszám

11 196590

Egyszerűen előnyös: a Haberkorn saját márkája

A Haberkorn új saját márkája mindenki számára a legjobb választás, aki az 
ár-érték arány, az elérhetőség és a minőség optimális kombinációját keresi.

Előny az ár-érték arány tekintetében
Márkaminőség rendkívül gazdaságos ár mellett 

Előny az elérhetőség tekintetében
A megrendeléstől számított 24 órán belül kézhez veheti a raktári termékeket.

Előny a minőség tekintetében
Ellenőrzött minőség Magyarország egyik legnagyobb műszaki kereskedő 
cégétől.

A H-Plus választása tehát jelentős előnyökkel jár.

Spalt Super
Válogatott, jó minőségű hasított marhabőr védőkesztyű,
vastag kötött, gumírozott kézháttal. Fehér, minőségi tenyérbélés,
dupla varrás, 1,3 mm-es bőrvastagság. Prémium minőség! Méret: 10½.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  karton: 10 csomag/120 pár

Superbull 2
Szürke, natúr, prémium hasított marhabőr kesztyű, teljes béléssel, gumírozott 
kézháttal, vászon mandzsettával, dupla varrással.

Műszaki adatok/Kivitelek
• karton: 120 pár
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2143

3123

Méret Cikkszám

10 218011

Méret Cikkszám

9 900498

10 719977

11 906626

LP-1148
Hasított marhabőrből készült mechanikai védőkesztyű. A tenyér alatt a hasítottbőr 
csuklóvédőként funkciónál az erős, szövetmandzsettára nyúlva. A Canvas szövet 
a kézháton bőr ökölcsonterősítésű. A bőr színe szürke, belül szövet béléssel.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  karton: 120 pár

Driver Premium Combi
A teljes kesztyű válogatott, 1A minőségi bőrből, a tenyér színbőr,
a kézhát hasított bőr. Robosztus, de puha, a jó illeszkedés növeli
a kényelmet és a fogási képességet. A csuklórész gumis.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  karton: 120 pár

Alkalmazás/Megjegyzések
•  építési munkák, szállítmányozás, logisztika
•  fém- és nehézipar
•  erdőgazdálkodás
•  karbantartás
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Méret Cikkszám

10 108768

Méret Cikkszám

11 179747

LP-1145
Jó minőségű hasított marhabőrből készült kesztyű, a tenyéren és a mutatóujjon 
hasítottbőr erősítéssel. A tenyér alatt a hasítottbőr nyelv csuklóvédőként az erős, 
szövetmandzsettára nyúlik. Kézhát vajszínű szövet, ökölcsontvédő bőrcsíkkal.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  karton: 72 pár

LP-1118 Cold Top
Barna, erős bútorbőrből készült mechanikai védőkesztyű. A kézhát erős szövetből 
készült, bőr ökölcsont védelemmel. Bélés: Acryl-szőrmebélés. Téli munkakesztyűnek 
alkalmas.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  karton: 72 pár
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Méret Szín Hossz Cikkszám

10,5 sárga 270 mm 153365

Méret Szín Hossz Cikkszám

10,5 szürke 270 mm 103566

Méret Cikkszám

7 179045

8 127937

9 137680

10 108020

88 PAWA 5 ujjas velúrbőr kesztyű
Kiváló minőségű anyagokból készült, pamuttal bélelt, sertés velúrbőr kesztyű.
II. védelmi kategória

288 PBWA 5 ujjas velúrbőr kesztyű 
Hasított sertésbőr kesztyű, masszív anyag, kiváló bőrminőség,
minőségi bélés.
II. védelmi kategória

Nappabőr kesztyű textil kézháttal
Nappabőr pamut trikóanyagból készült kézháttal. 
I. védelmi kategória
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3143

Méret Szín Hossz Cikkszám

10 vörösesbarna 350 mm A75803

Méret Hossz Cikkszám

10,5 350 mm 106131

Méret Szín Cikkszám

7 szürke/barna 719738

8 szürke/barna 719741

9 szürke/barna 719744

10 szürke/barna 719747

11 szürke/barna 719750

Spalt Schweißer Kevlar® hegesztőkesztyű
Hasított bőrből készült, teljes egészében bélelt kesztyű.
Kényelmes viselet, jó szigetelés. Bőrrel megerősített,
Kevlar® szálból készült varrat, 15 cm szárhossz.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  hegesztés és közepes kockázatú általános munkák

TEGERA® 126 hegesztőkesztyű 
Hőálló kesztyű, mely az ujjhegyeken jobb érzékelést biztosít, 
a csukló körüli gumírozás pedig biztosabb tartást garantál.
III. védelmi kategória

Anyag
•  barkás kecskebőr – a legmagasabb minőség, hosszú (10 cm-es) szár a hőnek ellenálló 

marhabőrből.
•  megerősített, Kevlar® szálas varratok

ARGON hegesztőkesztyű
Puha, 1A minőségű kecskebőrből készült tenyér és kézhát,
15 cm hosszú hasított bőr szár, 5 ujjas kivitel,
visszahajló hüvelykujj.
II. védelmi kategória
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Méret Szín Hossz Cikkszám

10 szürke 350 mm 166697

Szín Hossz Cikkszám

natúr 350 mm 476725

LP-1224
Puha és masszív, megerősített varratok, 15 cm-es szárhossz.
II. védelmi kategória

Anyag
•  válogatott színmarhabőrből készült tenyérrész, hüvelykujj, mutatóujj és érvédő
•  krómmal cserzett hasított bőrből készült kézhát és szár

LP-1225
15 cm-es szárhossz.
II. védelmi kategória

Anyag
•  hasított marhabőr
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Méret  Hossz  Típus Cikkszám

8  240 mm 42-445 846687

9 261410

10 132573

8  330 mm 42-474 846689

9 300719

10 154358

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 sárga/fekete 240 - 260 mm 130472

9 sárga/fekete 240 - 260 mm 923750

10 sárga/fekete 240 - 260 mm 135363

Crusader Flex®

A Crusader Flex® kesztyűt magas hőállóság, a kéz és
a csukló teljes védelme, kivételesen hosszú élettartam, jó mozgás és biztos fogás, 
valamint kitűnő vágásbiztosság, szúrásállóság és kopásállóság jellemzi.
III. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  forró üveggel végzett munka, forró öntvények kezelése
•  termoplasztikus műanyag profi lok kivétele a formából
•  sterilizált termékek kivétele autoklávokból
•  gumifeldolgozás

Előnyök/Kivitelek
•  kiváló fogás száraz és olajos felületeken
•  varratmentes tenyérrész
•  +180 °C-ig hőálló

Anyag
•  mártott nitrilbevonat fi lc belsőn; teljes bevonatos; védő mandzsettával, azbesztmentes

KarboTECT® 950 (vágásbiztos)
Para-amid és szénszál keverékéből készült kesztyű.
Kiválóan véd a hő ellen és csökkenti a statikus feltöltődést.
Mindkét kézen hordható.
III. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  fémgyártás és -feldolgozás
•  péküzemek
•  forró gépeken végzett szerszámcsere
•  laboratóriumok, fűtőkemencék és szárítószekrények
•  fi nomítás
•  minden olyan terület, ahol száraz kontakthővel való érintkezés történik 

Előnyök/Kivitelek
•  magas fokú vágásbiztosság és szoros illeszkedés 
•  magas hőmérsékleten is pontos munkavégzést tesz lehetővé
•  +350 °C-ig hőálló

Anyag
•  para-amid/karbon, pamut, vastag kötés, kötött csuklórész
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1340 4242XX

Méret Szín Hossz Cikkszám

8 szürke 350 mm 194343

9 szürke 350 mm 244442

10 szürke 350 mm 180355

Méret Hossz Cikkszám

9 380-400 mm 101782

10 380-400 mm 170087

Thermoplus® 955
Jó mechanikai terhelhetőség +100 °C-ig, az ergonomikus
kialakításnak köszönhető kiváló tapintásérzet.
III. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  fémgyártás és -feldolgozás
•  műanyag-feldolgozás, öntödék
•  autóipar
•  laboratóriumok, fűtőkemencék és szárítószekrények

Előnyök/Kivitelek
•  para-amid tartalmának köszönhető magas fokú vágásbiztosság
•  jó izzadságszívás, magas viselési kényelem
•  az ereknél megnövelt vágás- és hővédelem
•  a mandzsettaszegély színe mutatja a méretet
•  +100 °C-ig hőálló

Anyag
•  para-aramid/karbon, pamut, poliamid, akril, vastag kötés, kötött csuklórésszel

KarboTECT L 954 (vágásbiztos)
Az alkar megfelelő védelmét biztosítja a Karbotect bőr-
mandzsettás változata, a KarboTECT L. Szénszálból és
para-aramidból készült kesztyű, amely
350 °C-os kontakthőig alkalmazható.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  karton: 10 pár
•  méret: 7-10
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254X 43421X

Méret Cikkszám

10 254349

Hossz Cikkszám

300 mm 575445

Mercury 43-113 (vágásbiztos)
Kevlar® csúcsszínvonalú kesztyűk a legprecízebb forró
munkálatokhoz, ugyanakkor fantasztikusan ellenáll
a vágásoknak és kopásnak.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  karton: 10 pár

Kevlár egyujjas kesztyű 518278
II. Kategória

Műszaki adatok/Kivitelek
• rövid ideig +450 °C-ig hőálló

Anyag
• kevlár szövet
• molton pamutszövet
• gyapjú/aramidfi lc szigetelés
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Hossz Cikkszám

430 mm 561384

Hossz Cikkszám

400 mm 578763

Hossz Cikkszám

430 mm 561390

Kevlár 1 ujjas kesztyű 540810
III. kategória

Műszaki adatok/Kivitelek
•  kb. +300 °C-ig hőálló

Anyag
•  gyapjú szigetelő réteg, belül impregnált pamutbélés

Aluminizált kevlár egyujjas kesztyű, 535357
Hatékony védelem hő és repülő fémrészecskék ellen, teljesen fémbevonatos. 
III. kategória

Műszaki adatok/Kivitelek
•  rövid ideig +800 °C-on használható
•  kontakt hő: kb +500 °C
•  sugárzó hő: kb +1.000 °C

Anyag
•  KEVLAR®/fém bevonat
•  molton pamutbélés
•  gyapjú/aramidfi lc szigetelés

Kevlár 1 ujjas kesztyű 540878
II. kategória

Műszaki adatok/ Kivitel
• rövid ideig +450 °C-ig hőálló

Anyag
• kevlár szövet
• molton pamutszövet
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Hossz Cikkszám

350 mm 561360

430 mm 561297

Hossz Cikkszám

430 mm 564209

Hossz Cikkszám

430 mm 570046

Kevlár 5 ujjas kesztyú 628378/628478
III. védelmi kategória

Előnyök/Kivitelek
•  kb. +450 °C-ig hőálló

Anyag
•  aramid/Kevlar® szövet
•  molton pamutbelső

Üvegszálas egyujjas kesztyű 540620
Univerzális felhasználási célra szánt kesztyű, nem éghető, bélelt, 
III. védelmi kategória

Műszaki adatok
•  rövid ideig kb. +800 °C-ig hőálló

Anyag
•  thermo üvegszálas szövet
•  molton pamutbélés – lángálló

Üvegszálas 5 ujjas kesztyű 624720
Univerzális felhasználási célra szánt kesztyű, nem éghető, bélelt, 
III. védelmi kategória

Műszaki adatok
•  rövid ideig kb. +1000 °C-ig hőálló

Anyag
•  thermo üvegszálas szövet
•  molton pamutbélés – lángálló
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Adott kesztyűn egy óra alatt áthatoló cseppek száma 
(szemcsepp méretű cseppekben)

ND 6 órás vizsgálat alatt egyetlen csepp sem jelenik meg, 
az anyag nem vált ki reakciót a kesztyű anyagából
(E – kiváló)

0 csepp

E Kiváló: a permeáció mértéke kisebb, mint 0,9 μg/cm2/min 0 - 1/2 csepp

VG Nagyon jó: a permeáció mértéke kisebb, mint 9 μg/cm2/min 1 - 5 csepp

G Jó: a permeáció mértéke kisebb, mint 900 μg/cm2/min 6 - 50 csepp

F Megfelelő: a permeáció mértéke kisebb, mint 900 μg/cm2/min 51 - 500 csepp

P Gyenge: a permeáció mértéke kisebb, mint
9.000 μg/cm2/min

501 - 5.000 csepp

NR Nem ajánlott: a permeáció mértéke nagyobb, mint
9.000 μg/cm2/min

5.001 vagy több csepp

jelölő betű vegyszer Cas szám Osztály

A Metanol 67-56-1 Elsődleges alkohol

B Aceton 67-64-1 Keton

C Acetonitril 75-05-8 Nitril

D Diklór-metán 75-09-2 Klórozott szénhidrogén

E Karbon-diszulfi d 75-15-0 Szerves, kéntartalmú vegyület

F Toluol 108-88-3 Aromás szénhidrogén

G Dietilamin 109-89-7 Amin

H Tetrahidrofurán 109-99-9 Heterociklikus éter

I Etil-acetát 141-78-6 Éter

J n-Heptán 142-85-5 Telített szénhidrogén

K Nátrium-hidroxid 40 % 1310-73-2 Szervetlen bázis

L Kénsav 96 % 7664-93-9 Szervetlen sav

Teljesítményszint 0 1 2 3 4 5 6

Perc <10 10 30 60 120 240 480

Degradáció (roncsolódás) szerinti besorolás – jelmagyarázat 
E Kitűnő: a folyadék nagyon csekély mértékben roncsolja 
G Jó: a folyadék csekély mértékben roncsolja
F Megfelelő: a folyadék mérsékelten roncsolja
P Gyenge: a folyadék jelentősen roncsolja 
NR Nem ajánlott: ez a kesztyű nem ajánlott folyadékok kezeléséhez
NA Nincs róla adat

Megjegyzés: ahol a vizsgálati mintán elvégzett degradációs teszt P (gyenge) vagy NR (nem ajánlott) eredménnyel zárult, 
permeáció-próbára nem került sor. Ezekben az esetekben a „–” jel szerepel a táblázatban.

Permeációs/áttörési idő - jelmagyarázat
A permeációs/áttörési értékek a vizsgálat megkezdése és azon időpont között eltelt legrövidebb időt jelölik, amikor a vizsgálati 
minta másik oldalán megjelent az átitatódott vegyi anyag. A permeációs/áttörési idő megmutatja, hogy egy adott kesztyű 
várhatóan mennyi időn keresztül áll ellen hatékonyan egy adott vegyi veszélynek.
> azt jelenti, hogy „hosszabb ideig, mint“ (idő);
< azt jelenti, hogy „rövidebb ideig, mint“ (idő).

Permeáció szerinti besorolás - jelmagyarázat 

Áttörési idő

Az EN 374 szabvány szerint bevizsgált anyagok
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Szint AQL Példa

1 4,0 < 4,0 hiba/100 egység

2 1,5 < 1,5 hiba/100 egység

3 0,65 < 0,65 hiba/100 egység

Európai szabványok

Fogalommagyarázat az EN 374 szabványhoz

Permeáció (áthatolás)
Permeáció alatt a védőkesztyű molekuláris szintű áteresztő képességét értjük. Egy 
védőkesztyűn molekuláris szinten percek alatt áthatolhatnak az anyagok.

Vigyázat! A permeáció már a vegyi anyaggal való első érintkezéskor megkezdődik. 

Penetráció (átszivárgás)
Penetráció alatt a védőkesztyű makroszkópikus áteresztését, vagyis azt értjük, 
amikor a vegyi védőkesztyűn lyuk vagy szakadás keletkezik. 

Az elfogadható minőségi szint (AQL) megállapítására irányuló vizsgálat az ISO 
2859-1:1989 szabvány szerint, szúrópróbával történik.

Duzzadás
Duzzadás a permeációtól és a penetrációtól függetlenül is előfordulhat. Minthogy 
a felduzzadt védőkesztyű használhatatlan, mindössze minimális méretváltozást 
(duzzadást) mutató védőkesztyűket szabad használni. A duzzadás azon vegyi 
anyagtól függ, amellyel a védőkesztyű érintkezésbe kerül.

Példa:

1 perc

120 perc

Próba a vegyi anyaggal történő érintkezést megelőzően Duzzadás 8 óra után
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Nitril Neoprén Polivinil-alkohol (PVA) Polivinil-klorid (PVC) Természetes kaucsuk

Akrilsav G 2 h - F ND E NR - - NR - - E 1,6 h -

Hangyasav, 90 % F 4 h - E ND - NR - - E >6 h - E 2,5 h -

Ammónium-fl uorid, 40 % E ND - E ND - NR - - E ND - E ND -

Ammónium-hidroxid E ND - E >6 h - NR - - E 4 h - E 1,5 h -

Amil-alkohol E 30 min E E ND E G 3 h G G 12 min E E 25 min VG

Amil-acetát E 60 min G NR - - G ND E P - - NR - -

Anilin NR - - G 3 h VG F ND E F 3 h VG E 25 min VG -

Marószóda, NaOH, 50 % E ND - E ND - NR - - G ND - E ND -

Galvanizálatlan réz E ND - E ND - NR - - E ND - E ND -

Galvanizálatlan nikkel E ND - E ND - NR - - E ND - E ND -

Acetaldehid P - - E 17 min P NR - - NR - - E 7 min F

Aceton NR - - G 10 min F P - - NR - - E 10 min F

Acetonitril F 30 min F E 1,5 h E - 2,5 h G NR - - E 4 min VG

Acetilén-tetraklorid G 5 h VG NR - - E ND E NR - - NR - -

Benzaldehid NR - - NR - - G ND E NR - - G 10 min VG

Benzol P - - NR - - E ND E NR - - NR - -

Brómpropionsav F 2 h - G 4 h - NR - - G 3 h - E 3,2 h -

Butil-Cellosolve (oldószer) E 1,5 h VG E ND E - 2 h G P - - E 45 min G

Butil-alkohol E ND E E >8 h E F 1,2 h G G 3 h VG E 20 min VG

Butil-acetát F 1,2 h F NR - - G ND E NR - - NR - -

Butirol-aceton NR - - G - - E 2 h VG NR - - E 60 min G

Cellosolve® acetát F 1,5 h G G 1,2 h VG - ND E NR - - E 10 min G

Cellosolve® oldószer G 3,5 h G E 4 h E - 1,2 h G P - - E 25 min VG

Klórbenzol NR - - NR - - E ND E NR - - NR - -

Klórnaftalin P - - NR - - G ND E NR - - NR - -

Kloroform NR - - NR - - E ND E NR - - NR - -
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Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló-képesség

1. Kesztyűtípus beazonosítása
Keresse ki az adott kesztyűtípust a vízszintesen egymás mellé rendezett típusok közül. A kesztyűket az alapanyaguk szerint 
csoportosítottuk. Az egyes termékek ismertetésénél általában megnevezésre kerül a kesztyű alapanyaga.

2. Vegyi kockázat meghatározása
A táblázatban a 126 leggyakrabban alkalmazott agresszív vegyi anyag szerepel fentről lefelé, ábécésorrendben. A kiválasztott 
kesztyű teljesítményértékeit abban a mezőben találja meg, ahol a keresési kritériumok metszik egymást.

3. Színjelölés értelmezése
Az első oszlopban minden kesztyűtípusnál a színjelölés szerepel. A színjelölés segítségével könnyen áttekinthető, hogy hová 
soroljuk a szóban forgó kesztyűt a megadott vegyi anyagokkal szembeni ellenállás tekintetében. A szín a degradáció és a 
permeáció együttese alapján vett értékelést mutatja, a mezőben feltüntetett betű azonban csak a degradációra vonatkozik.

Zöld: Kiválóan alkalmas az adott vegyi 
anyaghoz történő felhasználásra.

Sárga: Gondos odafi gyelés mellett 
alkalmas lehet az adott vegyi anyag-
hoz történő felhasználásra.

Piros: Az adott vegyi anyag esetén 
nem javasolt ezen kesztyűtípus 
használata.
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Nitril Neoprén Polivinil-alkohol (PVA) Polivinil-klorid (PVC) Természetes kaucsuk

Chlorothene® VG F 1,5 h P NR - - G ND E NR - - NR - -

Klór-hidrogén (sósav) E ND - E ND - NR - - E >5 h - E 4,8 h -

Klór-hidrogénsav, 10 % E ND - E ND - NR - - E ND - E ND -

Klór-hidrogénsav konc. E ND - E ND - NR - - E >5 h - E 4,8 h -

Krómsav, 50 % F 4 h - NR - - NR - - G ND - NR - -

Ciklohexanol E ND E E 3 h E G ND E E 6 h E E 10 min G

Diaceton-alkohol G 4 h E E ND E - 2,5 h G NR - - E 15 min VG

Dibutil-ftalát G ND E F 5 h VG E ND E NR - - E 20 min -

Dietil-amin F 45 min F P - - NR - - NR - - NR - -

Diizobutil-keton, DIBK E 2 h F P - - G ND E P - - P - -

Dimetil-acetamid NR - - NR - - NR - - NR - - E 15 min G

Dimetil-formamid NR - - G 1 h G NR - - NR - - E 25 min VG

Dimetil-szulfoxid E >4 h VG E >3 h G NR - - NR - - E 3 h E

Dioktilftalát, DOP G <6 h E G 2 h E E 30 min F NR - - P - -

Dioxán NR - - NR - - P - - NR - - F 5 min F

Jégecet G 4,5 h - E >6 h - NR - - F 3 h - E 1,8 h -

Epiklórhidrin NR - - F 10 min F E 5 h E NR - - E 5 min F

Etil-acetát NR - - F 20 min G F ND E NR - - G 5 min F

Etil-alkohol E 4 h VG E 3 h VG NR - - G 1 h VG E 15 min VG

Etilén-diklorid NR - - NR - - F ND E NR - - P - -

Etilén-glikol E ND E E ND E F 2 h VG E ND E E ND E

Etil-éter E 2 h G E 10 min G G ND E NR - - NR - -

Etilén-glikol-éter G 3,5 h G E 4 h E - 1,2 h G P - - E 25 min VG

Hidrofl órsav, 48 % E 2 h - E 1,2 h - NR - - G 40 min - E 3,1 h -

Formaldehid E ND E E 2 h VG P - - E 1,3 h VG E 10 min G

Freon® TF E ND E E 2 h VG G ND E NR - - NR - -

Freon® TMC NR - - NR - - G ND E NR - - NR - -

Furfurál NR - - G 2 h G F ND E NR - - E 15 min VG

Csersav, 65 % E ND E E ND E P - - E ND E E ND -

Gumioldószer E ND E G 1 h G E ND E NR - - NR - -

Hexametildiszilazán E ND - E 60 min - G ND - P - - F 15 min F

Hexán E ND E E 1,5 h G G ND E NR - - NR - -

Hidrazin, 65 % E ND - E ND - NR - - E ND - E 2,5 h VG

Hidrokinon, telített E ND E E ND E NR - - E ND E G ND E

Izooktán E 6 h E E 6 h E E ND E P - - NR - -

Izobutil-alkohol E ND E E ND E P - - F 10 min VG E 15 min VG

Izopropil-alkohol E ND E E ND E NR - - G 2,5 h E E 20 min VG

Kálium-hidroxid, 50 % E ND - E ND - NR - - E ND - E ND -

Kerozin E ND E E ND E G ND E F >6 h E NR - -

Szén-diszulfi d G 30 min F NR - - E ND E NR - - NR - -

Szén-tetraklorid G 2,5 h G NR - - E ND E F 25 min F NR - -

Királyvíz ND - ND - - - 2 h - - -

Lakkbenzin, regle 66 ND E ND E ND E 2,5 h VG - -

Methyl Cellosolve® 11 min G 70 min VG 30 min G - - 20 min VG

Metil-alkohol 11 min F 15 min E - - 45 min G 20 min VG

Metil-amin E ND E G 6 h E NR - - E 2,2 h VG E 55 min VG

Metilén-bromid NR - - NR - - G ND E NR - - NR - -

Metilén-klorid NR - - NR - - G ND E NR - - NR - -

Metil-ketonéter, MEK NR - - P - - F 1,5 h VG NR - - F 5 min F

Glikol-metil-éter F 11 min G E 70 min VG G 30 min G P - - E 20 min VG

De
gr

ad
ác

ió

De
gr

ad
ác

ió

De
gr

ad
ác

ió

De
gr

ad
ác

ió

De
gr

ad
ác

ió

Pe
rm

eá
ci

ó

Pe
rm

eá
ci

ó

Pe
rm

eá
ci

ó

Pe
rm

eá
ci

ó

Pe
rm

eá
ci

ó

Pe
rm

eá
ci

ó:
 

át
tö

ré
si

 id
ő

Pe
rm

eá
ci

ó:
 

át
tö

ré
si

 id
ő

Pe
rm

eá
ci

ó:
 

át
tö

ré
si

 id
ő

Pe
rm

eá
ci

ó:
 

át
tö

ré
si

 id
ő

Pe
rm

eá
ci

ó:
 

át
tö

ré
si

 id
ő

 www.haberkorn.hu  Munkavédelem 2016 189

Kézvédelem
Vegyi védőkesztyűk



Nitril Neoprén Polivinil-alkohol (PVA) Polivinil-klorid (PVC) Természetes kaucsuk

Metiljodid NR - - NR - - F ND E NR - - NR - -

Metil-izobutil-keton P - - NR - - F ND E NR - - P - -

Metil-metakrilát P - - NR - - G ND E NR - - P - -

Tejsav, 85 % E ND E E ND E F ND E E ND E E ND -

Monoetanol-amin E ND E E ND E F ND E E ND E E 50 min E

Morfolin NR - - P - - G 1,5 h G NR - - G 20 min G

N-metil-pirrolidon NR - - NR - - NR - - NR - - E 1,25 h VG

VM&P Naphtha E ND E G ND E E >7 h E F 2 h VG NR - -

Nitrobenzol NR - - NR - - G ND E NR - - F 15 min G

Nitrometán, 95,5 % F 30 min F E 1,5 h E G ND E P - - E 10 min G

Nitropropán, 95,5 % NR - - G 1 h G E >6 h E NR - - E 5 min G

Oktil-alkohol E ND E E >7 h E G ND E F >6 h E E 30 min VG

Olajsav E ND E E 2,5 h E G 1 h E F 1,5 h VG F ND -

Oxálsav, telített E ND - E ND - P - - E ND - E ND -

Palmitinsav, telített G 30 min - E ND - P - - G 1,2 h - G 5 min -

Pentaklór-fenol E ND E E 6 min E E 5 min F F 3 h E NR - -

Pentán E ND E E 45 min VG G ND E NR - - P - -

Perklórsav, 60 % E ND - E ND - NR - - E ND - F - -

Fenol NR - - E >6,5 h E F ND E G 1,2 h VG E 1,5 h -

Foszforsav, konc. E ND - E ND - NR - - G ND - F ND -

Pikrinsav, tel. E 2,6 h VG E 3 h VG NR - - E 40 min VG - - -

Propil-acetát F 20 min G P - - G 2 h VG NR - - P - -

Propil-alkohol E ND E E ND E P - - F 1,5 h VG E 20 min VG

Propilén-oxid NR - - NR - - G 35 min G NR - - P - -

Piridin NR - - P - - G 10 min F NR - - F 10 min F

Salétromsav, 10 % E ND - E ND - NR - - G ND - G ND -

Salétromsav, 70 % NR - - G ND - NR - - F 5,7 h - NR - -

Salétromsav, vörös NR - - NR - - NR - - P - - P - -

Kénes sav, 95 % NR - - F >6 h - NR - - G 3,6 h - NR - -

Kénsav, 47 % E ND - E ND - NR - - G ND - E ND -

Szilikonmentesítő NR - - G ND - NR - - F 2,5 h - NR - -

Skydrol® hidraulika folyadék NR - - NR - - F - - NR - - NR - -

Speciális benzin (fehér) E ND E NR - - G ND E P - - NR - -

Stoddard oldószer E ND E E ND E E ND E F 6 h E NR - -

Sztirol NR - - NR - - G ND E NR - - NR - -

Terpentin E 30 min E NR - - G ND E P - - NR - -

Tetraklóretán G 5 h VG NR - - E ND E NR - - NR - -

Tetrahidrofurán, THF NR - - NR - - P 1,5 h G NR - - NR - -

Toluen/Toluol F 10 min F NR - - G ND E NR - - NR - -

Toluol-diizocianát NR - - NR - - G ND E P - - G 7 min G

1,1,1-Triklóretán F 1,5 h P NR - - G ND E NR - - NR - -

Triklóretilén, TCE NR - - NR - - E ND E NR - - NR - -

Trietanol-amin, 85 %, TEA E ND E E ND E G ND E E ND E G ND E

Trikrezilfoszfát, TCP E ND E F ND E G ND E F ND E E 45 min E

Hidrogén-peroxid, 30 % E ND - E 7 min - NR - - E ND - E ND -

Xilol G 1,2 h F NR - - E ND E NR - - NR - -

Citromsav, 10 % E ND - E ND - F 50 min - E ND - E ND -
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Méret Szín Hossz Cikkszám

7 fekete/szürke 300 mm 611726

8 fekete/szürke 300 mm 611727

9 fekete/szürke 300 mm 595032

10 fekete/szürke 300 mm 582664

11 fekete/szürke 300 mm 611728

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 tengerzöld 320 mm 911000

8 tengerzöld 320 mm 911002

9 tengerzöld 320 mm 911004

10 tengerzöld 320 mm 911006

11 tengerzöld 320 mm 911007

AlphaTec® 58-270
Kiváló tapintásérzékenységgel, rugalmassággal és
nagy fogásbiztossággal rendelkező kesztyű könnyű és
közepes vegyi igénybevételre.

Felhasználási terület
•  karbantartás, olajfi nomítás, vegyszerek kezelése
•  vegyszerekkel érintkezve végzett könnyű szerelési munkák
•  olajos vagy zsíros tárgyakkal/anyagokkal végzett munkák
•  lakkok, nyomdafestékek, színezőanyagok, enyvek és ragasztók kezelése

Műszaki adatok/Kivitelek
•  kis súly, magas viselési kényelem, könnyen fel- és levehető
•  minimális hőtartása révén csökkenti az izzadságképződést
•  a színkódolt szár egyszerűbbé teszi a méretfelismerést

Anyag
•  nylon hordozóra felvitt dupla nitril bevonat, texturált, biztonsági mandzsettával

AlphaTec® Aquadri® 58-330 
Az Aquadri® néven ismert új nedvességszabályozó
technológiával készült vegyi védőkesztyű.
III. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  olajcsere, szivattyújavítás, tisztítási feladatok
•  vegyi anyagok kezelése
•  festés, lakkozás, pecsételés, csomagolási munkák

Műszaki adatok/Kivitelek
•  A nagyteljesítményű nitrilkeverék a természetes gumihoz vagy a neoprénhez képest kiváló 

védelmet nyújt a hasított és szúrt sebekkel, valamint a karcolásos sérülésekkel szemben.
•  A felhajtható mandzsetta megakadályozza, hogy vegyszer csöppenjen az alkarra.
•  A tenyér gyémántbevonata javítja a nedves és a száraz fogást.
•  A dupla bevonatnak köszönhetően tovább marad száraz a kéz.
•  A puha habból készült belső bevonat az Aquadri® technológiával ötvözve egyedülálló 

(a hagyományos pamutvelúr által produkált átlagos érték mintegy tízszeresének megfelelő) 
nedvességmegkötést eredményez.

Alkalmazás/Megjegyzések
•  az MSZ EN 1149 szabvány szerinti antisztatikusság

Műszaki adatok
•  AQL: 1,5
•  anyagvastagság: 0,3 mm (nitril) + 0,35 mm Aquadri®2

Anyag
•  Aquadri®2 hordozóra felvitt nitrilbevonat, gyémántbevonat, biztonsági mandzsetta
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Méret Szín Hossz [mm] Cikkszám

7 zöld 330 924483

8 zöld 330 924484

9 zöld 330 168703

10 zöld 330 119401

11 zöld 330 124480

Méret Szín Hossz Cikkszám

8 fekete 340 - 360 mm 168775

9 fekete 340 - 360 mm 127865

10 fekete 340 - 360 mm 103986

11 fekete 340 - 360 mm 923708

Sol-Vex® 37-675
Nagy kopásállósággal bíró és kiváló mechanikai védelmet nyújtó,
többször használatos védőkesztyű. Agresszív vegyi anyagok
kezeléséhez ideális választás.
III. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  vegyi eljárások, mezőgazdasági vegyszerek kezelése
•  kőolaj-fi nomítás
•  fémipar
•  nyomdaipar

Műszaki adatok/Kivitelek
•  sokoldalú használat, magas fokú viselési kényelem
•  optimális eredményt nyújt mindazon száraz és nedves munkaterületeken, ahol az első 

osztályú vegyvédelem döntő szerepet játszik 
•  vastagság: 0,38 mm

Anyag
•  nitril, velúrozott, kalapácsmintás bevonat

Butoject® 898
Kiváló védelem rendkívül veszélyes vegyi anyagokkal szemben,
magas fokú viselési kényelem és széles kialakítás (alsó kesztyűvel
együtt is viselhető – hővédelem), nem engedi át a gázokat.
III. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  labormunkák, vegyipar
•  festék- és lakkgyártás, nyomdaipar
•  fém- és műanyag-feldolgozás
•  hulladékkezelés és újrahasznosítás
•  tűzoltóság és fegyveres erők

Műszaki adatok/Kivitelek
•  nagyon jó hőállóság, jó mechanikai ellenálló-képesség
•  ózonnal és UV sugárzással szemben nagymértékben ellenálló anyagból készült
•  Vulkoject eljárással készül
•  bizonyos vegyianyag-csoportok esetében speciális tisztítási eljárás alkalmazását követően 

ismételten felhasználható (a KCL laborral egyeztetendő)
•  vegyvédelmi overálokkal kombinálható
•  anyagvastagság: 0,70 mm

Anyag
•  butil, sodort szél, fényes, púderezett

192 Munkavédelem 2016 www.haberkorn.hu

Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Kézvédelem
Vegyi védőkesztyűk

https://shop.haberkorn.hu?s=924483
https://shop.haberkorn.hu?s=924484
https://shop.haberkorn.hu?s=168703
https://shop.haberkorn.hu?s=119401
https://shop.haberkorn.hu?s=168775
https://shop.haberkorn.hu?s=127865
https://shop.haberkorn.hu?s=103986
https://shop.haberkorn.hu?s=923708


3121 BCD

Méret Hossz Cikkszám

7 380 mm 302760

8 380 mm 149759

9 380 mm 133776

10 380 mm 124827

Méret Hossz Cikkszám

9 335 mm 142897

10 335 mm 312874

Sol-Vex 37-695
Teljes mértékben újrahasznosítható, páratlan
kopásállósággal bíró kesztyű. A pamutbélése, valamint
a nitril bevonóréteg rugalmassága kivételes kényelmet
nyújtanak a viselő számára. A fordított rombuszos kivitel
szintén hozzájárul a jó fogáshoz

Műszaki adatok/Kivitelek
• AQL: 0,65
• méret: 7-11
• vastagság 0.425 mm, zöld
• pamut pelyhes betét, fordított rombuszmintás

PVA 15-554
Agresszív oldószerekkel és más veszélyes vegyszerekkel végzett
munkához ajánlott védőkesztyű. Egyáltalán nem lép reakcióba
aromás és klórozott oldószerekkel. Anatómiailag kialakított
kényelmes forma, kötött bélés mely megköti az izzadságot.

Műszaki adatok/Kivitelek
• AQL 1,0

Alkalmazás/Megjegyzések
• nyomdaipar, elektronikai ipar
• vegyi műveletek
•  labormunkák, ahol fontos a savállóság

Anyag
• hordozóanyag pamut, PVC mártással, sima
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Méret Szín Hossz Cikkszám

7 zöld 290-310 mm 134766

8 zöld 290-310 mm 190823

9 zöld 290-310 mm 134859

10 zöld 290-310 mm 115288

11 zöld 290-310 mm 144391

Kivitel Átmérő [mm] Cikkszám

öntapadó PVC fólia (F), nem fényvisszaverő 200 107843

315 132601

KCL védőkesztyűk

KCL – a tradicionális német márka

•  Gyártóüzemek Fulda mellett és világszerte

•  Az európai kesztyűgyártók közül a legnagyobb saját labor 
tulajdonosa

•  ChemPro®: több mint 300.000 bevizsgált veszélyes anyagot 
tartalmazó saját adatbázis

•  KCL akadémia: elismert képzési és továbbképzési központ

•  Több mint 80 éves tapasztalat a védőkesztyű-gyártás terén

•  A Honeywell-Safety-Products csoport része

Camatril® 730
Az ergonomikus illeszkedés érzékeny tapintást és kellemes
viseletet eredményez. Jó fogásbiztosság nedves alkatrészeken
(az érdesített tenyérrésznek köszönhetően), jó hőállóság,
magas mechanikai teherbírás.
III. védelmi kategória

Felhasználási terület
• autó- és autóalkatrész-ipar, lakkozó üzemek
•  petrokémiai laborok és nyomdaipar, vegyipar
•  labormunkák, élelmiszeripar
•  karbantartási és takarítási munkák

Műszaki adatok/Kivitelek
•  számos veszélyes anyagnak kiválóan ellenáll
•  nem tartalmaz allergéneket
•  anyagvastagság: 0,40 mm

Anyag
•  nitril, érdesített, velúrozott

„Védőkesztyű használata kötelező” piktogram
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Méret Szín Hossz Cikkszám

7 zöld 390 - 410 mm 114616

8 zöld 390 - 410 mm 122878

9 zöld 390 - 410 mm 121830

10 zöld 390 - 410 mm 102606

11 zöld 390 - 410 mm 189190

Méret Szín Hossz Cikkszám

8 zöld 575 - 625 mm 161952

9 zöld 575 - 625 mm 143747

10 zöld 575 - 625 mm 165945

11 zöld 575 - 625 mm 641294

Camatril® 732
Érdesített tenyérrész, jó fogásbiztosság nedves alkatrészeken,
az ergonomikus kialakításnak köszönhető érzékeny tapintás.
III. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  mezőgazdaság, kertészetek
•  karbantartási és takarítási munkák
•  labormunkák, vegyipar
•  autó- és autóalkatrész-gyártás
•  petrokémiai laborok, nyomdaipar, lakkozó üzemek
• élelmiszeripar

Műszaki adatok/Kivitelek
•  számos veszélyes anyagnak kiválóan ellenáll
•  jó hőálló tulajdonság, nagy mechanikai teherbírás
•  nem tartalmaz allergéneket
•  anyagvastagság: 0,40 mm

Anyag
•  nitril, érdesített, velúrozott

Camatril® 733
Érdesített tenyérrész, jó fogásbiztosság nedves alkatrészeken,
az ergonomikus kialakításnak köszönhető érzékeny tapintás,
klórozott felület.
III. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  mezőgazdaság és kertészetek
•  labormunkák
•  autó- és autóalkatrész-gyártás
•  petrokémiai laborok és nyomdák
•  lakkozás/fényezés
•  élelmiszeripar
•  vegyipar
•  karbantartási és takarítási munkák

Műszaki adatok/Kivitelek
•  számos veszélyes anyagnak kiválóan ellenáll
•  jó hőálló tulajdonság, nagy mechanikai teherbírás
•  nem tartalmaz allergéneket
•  anyagvastagság: 0,50 mm

Anyag
•  nitril, hosszú szár, érdesített, velúrozott
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4121

4121

Méret Szín Cikkszám

8 kék 566440

9 kék 566451

10 kék 566452

11 kék 922930

Méret Szín Cikkszám

8 kék 922931

9 kék 922932

10 kék 597506

Oil Resistant 660
Strapabíró kesztyű vékony belső béléssel, a Showa által
szabadalmaztatott merítéses eljárással készült. A PVC
rendkívül kopássálló, egy speciális szénhidrogén-eljárásnak köszönhetően az anyag 
kiváló védelmet nyújt az olajokkal és különböző kémiai vegyületekkel, különösen 
lúgokkal és savakkal szemben.

Műszaki adatok/Kivitelek
• karton: 120 pár
• 300 mm hosszú

Oil Resistant 690
Strapabíró kesztyű vékony belső béléssel, a Showa által
szabadalmaztatott merítéses eljárással készült. A PVC rendkívül
köszörülésálló, egy speciális szénhidrogén-eljárásnak köszönhetően az anyag kiváló 
védelmet nyújt az olajokkal és különböző kémiai vegyületekkel, különösen lúgokkal 
és savakkal szemben.

Műszaki adatok/Kivitelek
• 650 mm hosszú
• méret: 8-11

Alkalmazás/Megjegyzések
• folyadékokkal való munkavégzés, dekontamináció, valamint szennyvízvezetékek tisztítása
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4102

ABC

Méret Hossz Cikkszám

6 380-410 mm 384234

7 380-410 mm 384236

8 380-410 mm 243172

9 380-410 mm 386627

10 380-410 mm 922904

11 380-410 mm 886584

Méret Hossz Cikkszám

7 380 mm 125157

8 380 mm 147458

9 380 mm 125409

10 380 mm 148911

11 380 mm 629655

Barrier 02-100
5 rétegű kéz-specifi kus és ergonomikus felépítésű,
vegyi ellenállást biztosító HPPE laminált fi lmbevonattal
ellátott kesztyűk. Minden kesztyű külön légnyomáspróbán
kerül tesztelésre.

Műszaki adatok/Kivitelek
• karton: 72 pár
• fehér, vastagság: 0,062 mm

Sol-Vex Premium 37-900
Első osztályú nitril, amely a nagy kockázatú vegyszerek
kezelésének területén a biztonság új szintjeit nyújtja. Pelyhes,
fordított rombuszmintás.

Műszaki adatok/Kivitelek
• karton:72 pár
• méret: 7-11
• vastagság: 0,425 mm, piros
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Méret Szín Hossz Cikkszám

7 vörös 290 - 310 mm 172243

8 vörös 290 - 310 mm 143227

9 vörös 290 - 310 mm 183323

10 vörös 290 - 310 mm 115284

11 vörös 290 - 310 mm 190376

Méret Szín Hossz Cikkszám

9 bézs 575 - 625 mm 138563

10 bézs 575 - 625 mm A75014 

11 bézs 575 - 625 mm 155399

Camapren® 722
Az ergonomikus kialakításnak köszönhetően igen érzékeny
tapintást és kényelmes viseletet biztosító, alacsony
hőmérsékleten is nagy rugalmassággal bíró védőkesztyű.
III. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  labormunkák, galvanizálás
•  vegyipar, autóipar
•  élelmiszeripar és italgyártás

Műszaki adatok/Kivitelek
• profi lozott tenyérrész, sztreccs szár
•  nagyon jó fogásbiztosság zsíros és olajos alkatrészeken
•  nem tartalmaz allergéneket
•  anyagvastagság: 0,60 mm

Anyag
•  kloroprén, természetes latex, profi lozott, velúrozott

Combi-Latex 403+
Masszív vegyvédelmi kesztyű érdesített felszínnel.
Számos savnak és lúgnak jól ellenáll.
III. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  durva, éles szélű munkaanyagokkal végzett munka, ahol meghatározott vegyi anyagokkal 

szembeni ellenállásra van szükség
•  vegyipar
•  galvanizálás
•  autóipar, készülékgyártás, szerszámgyártás
•  tisztítás és maratás

Műszaki adatok/Kivitelek
• magas fokú mechanikai terhelhetőség és elaszticitás
• remek illeszkedés, magas viselési kényelem
• anyagvastagság: 1 mm

Anyag
• természetes latex, nehéz kivitel
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Méret Szín Hossz Cikkszám

6,5 - 7 narancs 320 mm 175193

7,5 - 8 narancs 320 mm 167329

8,5 - 9 narancs 320 mm 193395

9,5 - 10 narancs 320 mm 102672

10,5 - 11 narancs 320 mm 455055

Méret Szín Hossz Cikkszám

6,5 - 7 natúr 305 mm 105211

7,5 - 8 natúr 305 mm 103509

8,5 - 9 natúr 305 mm 171363

9,5 - 10 natúr 305 mm 197148

Extra™ 87-955
Extra védelmet nyújt nagy igénybevétellel járó munkáknál.
50%-kal vastagabb a szokásos velúrozott kesztyűknél.
III. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  jó fogásérzetet igénylő munkák
•  kémiai feldolgozási eljárások
•  kőolaj-fi nomítás
•  ipari és nehézberendezések karbantartása

Műszaki adatok/Kivitelek
•  számos ketonnal, sóval, tisztítószerrel, alkohollal, lúgokkal és zsírral szemben a legmagasabb 

fokú ellenállást mutatja
•  anyagvastagság: 0,75 mm

Anyag
•  100% természetes latex, velúrozott, klórozott, rombuszmintával

Duzmor® Plus 87-600
Nagyon jó fogás- és tapintásérzet, könnyű kivitel.
III. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  gyógyszeripar
•  üvegszállal végzett munka
•  kisméretű alkatrészek szerelése, termékvédelem
•  takarítás és karbantartás

Műszaki adatok/Kivitelek
•  speciális kezelés az allergiaveszély csökkentése érdekében
•  vastagság: 0,43 mm

Anyag
•  100% természetes latex, nem velúrozott, klórozott, pikkelymintával
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3121

11 X1XXXX

Típus Méret Hossz Cikkszám

736 8 300 124577

736 9 300 104678

736 10 300 113281

736 11 300 234508

737 8 400 361816

737 9 400 164672

737 10 400 221059

737 11 400 221070

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 zöld 310 mm 130419

8 zöld 310 mm 137662

9 zöld 310 mm 182319

10 zöld 310 mm 154561

Tricotril 736/737
A nitril vegyvédelmi kesztyűk legújabb generációja. Eszményien
ötvözi a kiváló mechanikai védelmet a magas fokú vegyi ellenállással.
Élelmiszeripari engedéllyel rendelkezik. A kényelmes viseletet
garantálja a belső varrásmentes pamut hordozó, és az anatómiailag
illeszkedő forma.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  hossza: 300 mm (736), 400 mm (737)
•  vastagsága: 1,5 mm

Sol-Knit 39-122
Rendkívül masszív, anatómiai formájú kesztyű speciális nitril
bevonattal. Magas kopás- és vágásállóság, teljes bevonatos.
I. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  karbantartási munkák, előszerelési munkák
•  tankolás, zsírtalanítás
•  fémgyártás
•  vegyi feldolgozási eljárások
•  mezőgazdasági vegyszerek

Műszaki adatok/Kivitelek
•  optimális nedves és száraz fogás
•  üzemanyagokkal, kenőanyagokkal, savakkal és oldószerekkel szemben ellenálló
•  varratmentes tenyérrész
•  a pamutbelsőnek köszönhető jó lélegzés

Anyag
•  nitril, bélelt, védőmandzsettával, érdesített
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4102

Méret Hossz Cikkszám

7 455 mm 167695

8 455 mm 104316

9 455 mm 162287

10 455 mm 179234

11 455 mm 300630

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 sárga 300 mm 131354

8 sárga 300 mm 182916

9 sárga 300 mm 129922

10 sárga 300 mm 167179

Sol-Vex 37-185
Az Ansell Sol-Vex® nitril kesztyű tervezésekor az volt a cél,
hogy optimális teljesítményt nyújtson nedves vagy száraz
munkakörülmények között. Teljes mértékben újrahasznosítható, páratlan 
kopásállóságú kesztyű. A kesztyű pamutbélése, valamint a nitril bevonóréteg 
rugalmassága kivételes kényelmet nyújtanak a viselő számára. 

Műszaki adatok/Kivitelek
• pehelymentes
• homokfoltos, vyastagság: 0,56 mm, zöld

Sempertip
Univerzális felhasználásra szánt védőkesztyű velúrozott belsővel
a jó izzadságszívás és a magas viselési kényelem érdekében.
I. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  takarítás, házimunkák
•  élelmiszeripar
•  kézműipar

Műszaki adatok/Kivitelek
•  az érdesített tenyér és ujjak nedves környezetben is biztos fogást nyújtanak
•  vastagság: 0,40 mm

Anyag
•  természetes latex 
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1111

3121

Méret Hossz Cikkszám

8 290-310 mm 188786

9 290-310 mm 923694

10 290-310 mm 923693 

11 290-310 mm 193991

Méret Hossz Cikkszám

7 300 mm 836108

8 300 mm 116030

9 300 mm 144557

10 300 mm 110913

11 300 mm 105261

Camapren 720
Élelmiszeripari engedéllyel rendelkező velúrozott, profi lozott
polikloroprén védő kesztyű. Az általános vegyipari alkalmazásokon
túl különösen alkalmas állati és növényi zsírokkal, olajokkal végzett
munkákhoz.

Műszaki adatok/Kivitelek
• karton: 100 pár
• méret: 7-10

Neotop 29-500
Közepes vegyvédelem kivételes rugalmassággal és
egyszerű kezelhetőséggel. A neoprén a vegyszerek
legszélesebb köre ellen nyújt védelmet. Ideális hideg viszonyok között történő 
felhasználásra – a neoprén alacsony hőmérsékleten is megőrzi rendkívüli rugal-
masságát. Rombuszmintás neoprén pelyhes béléssel.

Műszaki adatok/Kivitelek
• karton: 72 pár
• kb. 0,75 mm fekete
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4121

3121

Méret Hossz Cikkszám

7 320 mm 931664

8 320 mm 718232

9 320 mm 718237 

10 320 mm 718239

Típus Hossz (mm) Méret Cikkszám

58-530 305 8 394046

58-530 305 9 314828

58-530 305 10 314818

58-535 356 8 377611

58-535 356 9 333594

58-535 356 10 377612

58-535 356 11 388637 

AlphaTec 58-530/58-535
Folyadékálló nitril kesztyű nedves fogást biztosító felülettel
és belső kötött béléssel. Az Ansell Grip Technology eljárással készült, vegyszerekkel 
szemben ellenálló, antisztatikus kesztyű csúszásgátló kikészítésű tenyérrel és 
kézháttal, valamint nylon béléssel.

Műszaki adatok/Kivitelek
• méretek: 7-11

LP-1362 Neoprén
Neoprén vegyipari védőkesztyű, olaj- és zsírálló, a tenyéren a fogásbiztonság 
növelése érdekében mintázott.

Műszaki adatok/Kivitelek
• karton: 144 pár
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2001

4342

Méret Hossz Cikkszám

8 320-350 mm 857835

9 320-350 mm 857834

10 320-350 mm 803082

Méret Hossz Cikkszám

9 300-320 mm 453221

10 300-320 mm 455434

VeroChem 754
Extrém puha és rugalmas nitril vegyi kesztyű, nagyon kényelmes.
Szilikonmentes.

Műszaki adatok/Kivitelek
• méretek: 7-11
• vastagság: kb. 0,28 mm

Alkalmazás/Megjegyzések
• autóipar
• vegyipar, élelmiszeripar
• szénhidrogénipar, nyomda
•  karbantartás, tisztítás
•  epoxigyanta kezelés

KV660
PVC teljes mártott, hosszított szárú vegyi kesztyű, mely kiváló
mechanikai védőképességgel rendelkezik. Aramid-Kevlar kötött
alapanyaga jó vágás elleni védelmet nyújt. Szénhidrogének és
számos más vegyszer ellen is jó megoldás. Antibakteriális belső,
varratmentes kialakítás. 

Műszaki adatok/Kivitelek
• vastagság: 1,3 mm
• karton: 120 pár, méretek: 8-11
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11 X1XXXX

3332

Méret Hossz Cikkszám

9 350 mm 300626

10 350 mm 300627

Méret Hossz Cikkszám

8 290-310 mm 923706

9 290-310 mm 437831

10 290-310 mm 923705

Sol-Knit 39-124
A Sol-Knit® nitril vegyikesztyű nagy igénybevétel mellett nyújt
mechanikai és vegyi védelmet a munkakörnyezetek széles körében.
Az ujjak rendkívül jó mozgathatósága, valamint a nedves és száraz
fogás magas szintje hozzájárul a felhasználó biztonságához.

Műszaki adatok/Kivitelek
• AQL: 1, pamut bélés
•  karton: 72 pár
• méretek: 7-10

Alkalmazás/Megjegyzések
• karbantartás, fémipar
• tartálytöltés, zsírmentesítés
• vegyi feldolgozás és előkészítés
• mezőgazdasági vegyszerek

Tricotril 836
A vegyszerek számos fajtájának ellenálló, jó mechanikai
tulajdonságokkal rendelkező vegyi kesztyű. Jó fogás olajos,
zsíros tárgyak esetén is. Kényelmes viselet hosszú időn át,
bőrsemleges az oldószermentes eljárással készült bélésnek
köszönhetően.

Műszaki adatok/Kivitelek
• AQL: 0,65, méretek: 8-11

Alkalmazás/Megjegyzések
• tisztítás, karbantartás vegyszeres környezetben
• galvanizáló üzemek
• szénhidrogénipar, vegyipar
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X010

X120

Méret Hossz Cikkszám

7 385-415 mm 122154

8 385-415 mm 122157

9 385-415 mm 122161 

10 385-415 mm 122166

Méret Hossz Cikkszám

6,5-7 300 mm 931671

7,5-8 300 mm 931670

8,5-9 300 mm 845187

9,5-10 300 mm 845189

Cama Clean 708
Kiváló tapintás, biztos fogás nedves környezetben is,
rugalmasság alacsony hőmérsékleten is.
Kényelmes latex vegyi kesztyű. Szilikonmentes.

Műszaki adatok/Kivitelek
• vastagság: kb 0,5 mm
•  AQL: 0,65

Alkalmazás/Megjegyzések
• labor, tisztítás
•  gasztronómia, élelmiszeripar
•  fi nommechanika, elektronika
•  erőművek

Profil Plus 87-850
Természetes latex, kivételes fogással. Kifejezetten nedves
környezetben történő vegyi kezelésre tervezve.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  karton: 144 pár, méretek: 7-10
• vastagság kb. 0,55 mm, sárga
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3XXX

4121

Méret Hossz Cikkszám

7 330 mm B50944

8 330 mm 923528

9 330 mm 923529 

10 330 mm 923527

Hossz (mm) Méret Cikkszám

350 10 570731

400 10 570734

Finedex PVC Soft
Vízálló, kék PVC-kesztyű, belül fl okkolt. Rugalmas, kényelmes
viselet, a tenyérrész gyémántmintás a jobb fogásért,
nedves környezetben is használható. Mérsékelten ellenáll a ketonoknak,
szénhidrogéneknek.

Műszaki adatok/Kivitelek
• vastagság: 0,4-0,6 mm

Alkalmazás/Megjegyzések
• vegyipar, építőipar
• gasztronómia, élelmiszeripar
• ipari tisztítás, nyomda
• labor, halászat

Vchem PVC
Olaj- és zsírálló, nagyon jó vegyszerálló képességgel rendelkező PVC-kesztyű. 
II. kategória

Műszaki adatok/Kivitelek
• 1,2 mm vastag

Alkalmazás/Megjegyzések
• építkezés, ipar
• mezőgazdaság, erdészet
•  háztartás, kertészet
•  élelmiszerfeldolgozás

Alkalmazás/Megjegyzések
• PVC mártott textil
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1011

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 piros 330 mm 181391

8 piros 330 mm 126965

9 piros 330 mm 145787

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 lila kb. 320 mm 135975

8 lila kb. 320 mm 147087

9 lila kb. 320 mm 849841

10 lila kb. 320 mm 111504

Semperfit
Összetett kockázatok kivédésére szolgáló, anatómiai
kialakításának köszönhetően igen kényelmes védőkesztyű.
III. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  ipar
•  mezőgazdaság
•  takarítás
•  labor és gyógyszeripar

Műszaki adatok/Kivitelek
•  érdesített tenyérrész és ujjak
•  rendkívül érzékeny tapintás, nagyon jó fogásbiztosság
•  halogénezett felület
•  vastagság: 0,45 mm

Anyag
•  természetes latex, sima belső

Semperstar
Különösen bőrbarát, ftalátmentes vegyi védőkesztyű
a jobb védelem érdekében megnövelt anyagvastagsággal,
különböző alkalmazásokhoz. Számos vegyi anyagra bevizsgálva.
III. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  vegyszerek kezelése, nyomdaipar
•  általános munkavédelem
•  mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, házimunkák és kertészkedés

Műszaki adatok/Kivitelek
•  kitűnő vegyi és mechanikai ellenálló-képesség
•  strukturált felület a biztosabb fogás érdekében
•  magas fokú viselési kényelem, latexmentes
•  vastagság: min. 0,60 mm

Alkalmazás/Megjegyzések
•  azok számára ajánlott, akiknek problémát okoz a természetes latexből készült kesztyűk 

viselése vagy szeretnék megelőzni az ilyen jellegű problémákat

Anyag
•  vinil, ftalátmentes, pamutból készült bolyhos belső
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3111

Méret Hossz Cikkszám

6,5-6 290 mm 718433

7,5-8 290 mm 718436

8,5-9 290 mm 718437

9,5-10 290 mm 718438

Méret Hossz Cikkszám

9 400 mm 103500

10 400 mm 177229

Econohands 87-190
Extra vékony, kiváló érzékenységet biztosító latex kesztyű,
melynél speciális kezeléssel az allergiás reakciók kockázatát
csökkentették. Belül bolyhozott pamut, a fogófelület érdesített.

Műszaki adatok/ Kivitelek
• vastagság: 0,35 mm
•  AQL: 1,5
•  karton: 144 pár

Alkalmazás/Megjegyzések
• tisztítás, karbantartás
• könnyűszerelési munkák

Gobi 112
Teljes hosszában bevont, kétféle hosszúságban gyártott nitril
védőkesztyű. Nedves, zsíros, olajos munkák során a teljes bevonat
és a hosszított szár megfelelő védelmet nyújt az alkar számára is.

Műszaki adatok/ Kivitelek
• karton: 100 pár
• méret: 7-10
• vastagság: 0,95 mm
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2000

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 kék 310 mm 661257

8 kék 310 mm 661260

9 kék 310 mm 661263

10 kék 310 mm 661264

Méret Szín Hossz Cikkszám

6,5 - 7 kék 305 mm 142483

7,5 - 8 kék 305 mm 122852

8,5 - 9 kék 305 mm 132132

9,5 - 10 kék 305 mm 154762

TEGERA® 8180
Kevés allergént tartalmazó, különlegesen kézre simuló
vegyi védőkesztyű általános munkákra.
III. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  vegyi anyagok kezelése
•  takarítás

Műszaki adatok/Kivitelek
•  kiváló védelem nedves, olajos környezetben végzett munkákhoz
•  vastagság: 0,45 mm

Anyag
•  PVC (vinil) a fogást segítő profi lozással, érdesített béléssel, ftalátmentes

VersaTouch® 87-195
Extravékony anyagának köszönhetően kiváló fogást és érzékeny
tapintást biztosító, az allergiakockázatok csökkentése érdekében
speciális kezeléssel gyártott, kizárólag minimális biztonsági
kockázattal járó munkákhoz ajánlott kesztyű.
III. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  takarítás és karbantartás
•  könnyű szerelési munkák
•  élelmiszerekkel végzett munka

Műszaki adatok/Kivitelek
•  kiváló ár-érték arány
•  vastagság: 0,35 mm

Anyag
•  természetes latex, velúrozott, klórozott, pikkelymintával
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Típus Méret Szín Hossz Kiszerelés Cikkszám

740 6 kék 240 - 260 mm 100 db/csomag 348892

7 kék 100 db/csomag 177153

8 kék 100 db/csomag 145404

9 kék 100 db/csomag 187443

10 kék 100 db/csomag 158831

11 kék 100 db/csomag 220868

741 L 7 kék 270 - 280 mm 100 db/csomag 183776

8 kék 100 db/csomag 107945

9 kék 100 db/csomag 115080

10 kék 100 db/csomag 115082

11 kék 100 db/csomag 736342

Dermatril® 740/741L
Igen kényelmes, érzékeny tapintást nyújtó, jó mechanikai
tulajdonságokkal bíró egyszer használatos kesztyű.
III. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  labor és kutatás, vegyipar
•  elektronikai ipar, termékvédelem
•  élelmiszeripar

Műszaki adatok/Kivitelek
•  megnövelt szakítószilárdság, az érdesített ujjvégeknek köszönhető jobb fogás
•  vegyi anyagokkal szemben jól ellenáll, allergéneket nem tartalmaz
•  egyedi azonosító
•  latexmentes
•  anyagvastagság: 0,11 mm

Alkalmazás/Megjegyzések
•  az EN 455-ös szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik (orvosi célú egyszer használatos 

kesztyűk)
•  citosztatikus anyagokhoz is használható

Anyag
•  nitril, hosszú szár, hengeres szárvég, érdesített ujjhegyek, nem púderezett
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Méret Szín Hossz Kiszerelés Cikkszám

6 kék 270 - 280 mm 50 db/doboz 474646

7 kék 270 - 280 mm 50 db/doboz 194749

8 kék 270 - 280 mm 50 db/doboz 194751

9 kék 270 - 280 mm 50 db/doboz 194753

10 kék 270 - 280 mm 50 db/doboz 194758

11 kék 270 - 280 mm 50 db/doboz 466115

Méret Hossz Cikkszám

6,5-7 240 mm 178176

7,5-8 240 mm 139684

8,5-9 240 mm 133211

9,5-10 240 mm 162183

Dermatril® 743 P
Igen kényelmes, érzékeny tapintást nyújtó, nagyon jó vegyi
ellenálló-képességgel bíró egyszer használatos kesztyű.
III. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  labor és kutatás
•  vegyipar
•  élelmiszeripar
•  elektronikai ipar
•  termékvédelem

Műszaki adatok/Kivitelek
•  jó mechanikai tulajdonságok, megnövelt szakítószilárdság
•  az érdesített ujjhegyeknek köszönhető biztosabb fogás
•  allergéneket nem tartalmaz
•  egyedi azonosító
•  latexmentes
•  anyagvastagság: 0,20 mm
• 50 db/ doboz

Alkalmazás/Megjegyzések
•  az EN 455-ös szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik (orvosi célú egyszer használatos 

kesztyűk)
•  citosztatikus anyagokhoz is használható

Anyag
•  nitril, hosszú szár, hengeres szárvég, érdesített ujjhegyek, nem púderezett

Touch N Tuff 92-500
A Touch N Tuff® nitril kesztyű kifejezetten olyan dolgozók
számára készül, akiknek munkája során fennáll a vegyszerek
kifröccsenésének kockázata. A Touch N Tuff® 92-500 hosszabb ideig ellenáll az 
ipari vegyi anyagok szélesebb körének, mint bármely más egyszer használatos 
nitril kesztyű.

Műszaki adatok/Kivitelek
• karton: 10x100 db
• púdermentes, vastagság 0,2 mm, zöld.
• AQL: 1,5
• 100 db/ doboz
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Méret Szín Hossz Típus Csomagolás Cikkszám

6,5 - 7 zöld 240 mm 92-600 100 db/doboz 175061

7,5 - 8 zöld 100 db/doboz 175062

8,5 - 9 zöld 100 db/doboz 175063

9,5 - 10 zöld 100 db/doboz 175065

6,5 - 7 zöld 300 mm 92-605 100 db/doboz 517833

7,5 - 8 zöld 100 db/doboz 517835

8,5 - 9 zöld 100 db/doboz 529972

9,5 - 10 zöld 100 db/doboz 529975

Méret Szín Hossz Csomagolás Cikkszám

6,5 - 7 kék 240 mm 100 db/doboz 175060

7,5 - 8 kék 240 mm 100 db/doboz 155750

8,5 - 9 kék 240 mm 100 db/doboz 172044

9,5 - 10 kék 240 mm 100 db/doboz 183171

TouchNTuff® 92-600 / 92-605
Vegyi anyagok széles spektrumával szemben a legmagasabb
szintű védelmet nyújtja. Hosszan tartó védőhatás, latexfehérjét
nem tartalmaz.
III. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  vegyi anyagok feldolgozása, laborelemzés, gyógyszeripar
•  lakkozó műhelyek, nyomdaipar
•  elektronika, üveggyártás
•  olajos alkatrészekkel végzett könnyű szerelési munkák
•  citosztatikus anyagok kezelése

Műszaki adatok/Kivitelek
•  a természetes latexből és neoprénből készült hasonló kesztyűkhöz képest nagyobb 

védelmet nyújt az átszúrással szemben
•  könnyen felvehető, magas viselési kényelem
•  jó száraz és nedves fogás
•  vastagság: 0,12 mm
•  AQL: 1,5
• 100 db/ doboz

Anyag
•  100% nitril, púdermentes, sima

TouchNTuff® 92-670
Kiváló vegyi és mechanikai tulajdonságokkal rendelkező,
kényelmes viseletet és jó ujjmozgást biztosító, texturált, egyszer
használatos kesztyű. Természetes kaucsukot nem tartalmaz.
III. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  laborvizsgálatok, vegyipar
•  készenléti szervek
•  elektronika

Műszaki adatok/Kivitelek
•  a latexből és PVC-ből készült egyszer használatos kesztyűkhöz képest háromszor nagyobb 

védelmet nyújt az átszúrással szemben
•  megerősített csuklóvédelem és a sodort szárvégnek köszönhető biztosabb tartás 
•  púdermentes kivitel: nem áll fenn a púderezett kesztyűknél használt kukorica-keményítő 

okozta élelmiszer-szennyezés veszélye
•  vastagság: 0,10 mm
• 100 db/ doboz

Anyag
•  100% nitril, púdermentes, strukturált ujjhegyekkel
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Méret Szín Hossz Kiszerelés Cikkszám

6 - 7 kék 240 mm 200 db/doboz 832617

7 - 8 kék 240 mm 200 db/doboz 832618

8 - 9 kék 240 mm 200 db/doboz 832619

9 - 10 kék 240 mm 180 db/doboz 832620

Méret Szín Hossz Kiszerelés Cikkszám

6 - 7 kék 240 - 255 mm 100 db/doboz 126482

7 - 8 kék 240 - 255 mm 100 db/doboz 192272

8 - 9 kék 240 - 255 mm 100 db/doboz 179975

9 - 10 kék 240 - 255 mm 90 db/doboz 185514

10 - 11 kék 240 - 255 mm 90 db/doboz 897988

Protects Hygienic Nitril, púdermentes
Könnyű, egyszer használatos nitril kesztyű kék jelölőszínben –
HACCP rendszer alkalmazása esetén is használható.
I. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  élelmiszeripar és takarítás (megfelel az élelmiszerekkel érintkező anyagokra vonatkozó 

1935/2004/EK rendelet előírásainak)

Műszaki adatok/Kivitelek
•  hengeres szárvég, texturált felület a tökéletes fogásért

Anyag
•  sodort nitril, púdermentes

Semperguard® Nitril Xpert, púdermentes
Kiváló minőségű nitril-kaucsukból készült egyszer használatos
vegyi védőkesztyű. Olajoknak és zsíroknak jól ellenáll.
III. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  vegyszerek kezelése, labor és gyógyszeripar
•  élelmiszeripar
•  elektronikai ipar, szerelési munkák
•  katasztrófavédelem, mentési munkák

Műszaki adatok/Kivitelek
•  a puha anyag kiváló illeszkedést és fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé
•  remek nyújthatóságának köszönhetően kényelmes viselet
•  igen bőrbarát – nem tartalmaz latexfehérjét
•  AQL: 1,5

Anyag
•  nitril, púdermentes

214 Munkavédelem 2016 www.haberkorn.hu

Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Kézvédelem
Egyszer használatos védőkesztyűk

https://shop.haberkorn.hu?s=832617
https://shop.haberkorn.hu?s=832618
https://shop.haberkorn.hu?s=832619
https://shop.haberkorn.hu?s=832620
https://shop.haberkorn.hu?s=126482
https://shop.haberkorn.hu?s=192272
https://shop.haberkorn.hu?s=179975
https://shop.haberkorn.hu?s=185514


Méret Szín Hossz Kiszerelés Cikkszám

6 - 7 kék 240 mm 200 db/doboz 537420

7 - 8 kék 240 mm 200 db/doboz 537427

8 - 9 kék 240 mm 200 db/doboz 537432

9 - 10 kék 240 mm 180 db/doboz 537433

Ipari- és egyszer használatos védőkesztyűk a Semperittől

Az osztrák kesztyűgyártó

•  Orvosi kesztyűgyártás Wimpassingben (Alsó-Ausztria)

•  Hagyományos osztrák vállalkozás

•  Nagy gyártóüzemek Thaiföldön és Malajziában

•  Világszerte több mint 10.000 alkalmazott

•  A kiváló minőségű Semperguard márkájú egyszer hasz-

nálatos kesztyűk gyártója 

Semperguard® XtraLite, púdermentes
Remek fogásérzetet nyújtó, könnyű, egyszer használatos
nitril védőkesztyű.
I. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  vegyszerek kezelése, labor és gyógyszeripar
•  katasztrófa-védelem, mentési munkák
•  élelmiszeripar

Műszaki adatok/Kivitelek
•  remek nyújthatóságának köszönhetően kényelmes viselet

Alkalmazás/Megjegyzések
•  VO 1935/2004 alapján bevizsgálva és tanúsítva - élelmiszerekkel való érintkezésre alkalmas

Anyag
•  100% nitril, púdermentes, hengeres szárvég, texturált ujjak
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Méret Szín Hossz Csomagolás Cikkszám

6 - 7 natúr 240 mm 100 db/doboz 161123

7 - 8 natúr 240 mm 100 db/doboz 122028

8 - 9 natúr 240 mm 100 db/doboz 179717

9 - 10 natúr 240 mm 90 db/doboz 136183

Méret Szín Hossz Csomagolás Cikkszám

5 - 6 fehér 240 mm 100 db/doboz 216300

6 - 7 fehér 240 mm 100 db/doboz 138805

7 - 8 fehér 240 mm 100 db/doboz 171450

8 - 9 fehér 240 mm 100 db/doboz 113086

9 - 10 fehér 240 mm 90 db/doboz 118373

Semperguard® Latex, púderezett
Rendkívül kényelmes, természetes latexből készült
egyszer használatos kesztyű, mely vizsgálókesztyűként
is használható.
III. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  élelmiszeripar és vendéglátás
•  takarítási és higiéniai alkalmazási területek
•  kézműipar
•  háztartás és kereskedelem

Műszaki adatok/Kivitelek
•  a mikroszemcsés felület kiváló tapintásérzetet és biztos fogást nyújt
•  nedves kézre is könnyen felhúzható

Alkalmazás/Megjegyzések
•  VO 1935/2004 alapján bevizsgálva és tanúsítva - élelmiszerekkel való érintkezésre alkalmas

Anyag
•  100% természetes latex, enyhén púderezett

Semperguard® Latex IC, púdermentes
Természetes latexből készült, különösen bőrbarát egyszer
használatos kesztyű, mely vizsgálókesztyűként is használható.
III. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  ipar, élelmiszeripar
•  labor és gyógyszeripar

Műszaki adatok/Kivitelek
•  hatékony védelem vegyi anyagokkal szemben
•  a LOF technológiának (Low Friction = csekély súrlódás) köszönhetően a lehető legnagyobb 

kényelem
•  texturált, jó fogást biztosító felület
•  kiváló rugalmasság, érzékeny tapintás (a puha latex fi lmréteg tökéletesen igazodik a kézhez)

Alkalmazás/Megjegyzések
•  orvosi irányelvek szerint készült, megfelel a 93/42 EWG sz. orvosi irányelvekről szóló törvény 

előírásainak, valamint az EN 455 szabványnak („vizsgálókesztyűk”)

Anyag
•  100% természetes latex, púdermentes
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Méret Szín Hossz Kiszerelés Cikkszám

6 - 7 natúr 240 mm 100 db/doboz 851855

7 - 8 natúr 240 mm 100 db/doboz 851856

8 - 9 natúr 240 mm 100 db/doboz 851857

9 - 10 natúr 240 mm 90 db/doboz 851859

Méret Szín Hossz Kiszerelés Cikkszám

6 natúr 270 - 285 mm 50 db/doboz 126322

6,5 natúr 270 - 285 mm 50 db/doboz 167563

7 natúr 270 - 285 mm 50 db/doboz 114926

7,5 natúr 270 - 285 mm 50 db/doboz 433249

8 natúr 270 - 285 mm 50 db/doboz 126313

8,5 natúr 270 - 285 mm 50 db/doboz 153286

Protects Hygienic Latex, púdermentes
Púdermentes, egyszer használatos latex kesztyű sodort
szárvéggel, kifejezetten élelmiszeripari és takarítási területeken
történő alkalmazásra.
I. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  élelmiszeripar és takarítás (megfelel az élelmiszerekkel érintkező anyagokra vonatkozó 

1935/2004/EK rendelet előírásainak)

Műszaki adatok/Kivitelek
• magas fokú viselési kényelem
• texturált felület a tökéletes fogásért

Anyag
•  természetes latex, púdermentes

Semperclean® MC, púdermentes
Természetes latexből készült egyszer használatos kesztyű
speciális tenyérbevonattal a legmagasabb fokú kényelemért.
III. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  labor és gyógyszeripar, biotechnológia
•  elektronika, kutatás
• 50 pár/doboz

Műszaki adatok/Kivitelek
•  a mikroszemcsés felületnek köszönhető kiváló tapintásérzet
•  fáradságmentes munkavégzés az anatómiai kialakításnak és a tökéletes illeszkedésnek 

köszönhetően

Anyag
•  100% természetes latex, szilikonmentes
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Méret Szín Hossz Csomagolás Cikkszám

6 - 7 natúr 230 mm 100 db/doboz 889760

7 - 8 natúr 230 mm 100 db/doboz 889767

8 - 9 natúr 230 mm 100 db/doboz 889768

9 - 10 natúr 230 mm 90 db/doboz 889769

Típus Hossz Méret Cikkszám

25-101 240 mm 6,5-7 194927

25-101 240 mm 7,5-8 194915

25-101 240 mm 8,5-9 194924

25-101 240 mm 9,5-10 194922

25-201 290 mm 6,5-7 194927 

25-201 290 mm 7,5-8 194940 

25-201 290 mm 8,5-9 194942

25-201 290 mm 9,5-10 194943

Protects Hygienic Vinyl, púderezett 
Extrakönnyű egyszer használatos vinil kesztyű,
sodort szárvéggel a kockázat minimálisra csökkentése
érdekében.
I. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  élelmiszeripar és takarítás (megfelel az élelmiszerekkel érintkező anyagokra vonatkozó 

1935/2004/EK rendelet előírásainak)

Műszaki adatok/Kivitelek
•  AQL: 4,0

Anyag
•  vinil, enyhén púderezett

NeoTouch 25-101/25-201
A NeoTouch® kesztyűk az első ipari felhasználásra való,
egyszer használatos neoprén kesztyűk. Ideális megoldást jelentenek a dolgozók 
I. típusú allergia elleni védelme területén. Kiválóan ellenállnak a savaknak, lúgoknak 
és alkoholoknak. Érdes ujjvégek.

Műszaki adatok/Kivitelek
• karton: 10x100db

Alkalmazás/Megjegyzések
• 0,13 mm vastag
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X12X

Méret Cikkszám

6 B84632

7 B84635

8 B84637

9 B84638

10 B84639

11 B84640

Méret Cikkszám

7 924557

8 924558

9 924559

10 924554

11 924555

12 924556

H-Plus cérnakesztyű
Kötött, pamut cérnakesztyű.

Műszaki adatok/Kivitelek
• Csomagolás: 600 pár/ karton

ECM-2 kötött
100% pamutkesztyű. Tűfi nomság: 10-es, duplaszálas.

Műszaki adatok/Kivitelek
• Csomagolás: 10/600
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Méret Szín Hossz Cikkszám

10,5 natúrfehér 340 mm 112525

Méret Cikkszám

8 922909

Frottír kesztyű vitorlavászon szárral
Kisebb mechanikai veszély esetén használható tömör
pamutfrottír kesztyű. Védi a kezet a forró vagy hideg
anyagokkal végzett munka esetén. Remek illeszkedés,
hosszú vitorlavászon szár. Bármelyik kézen hordható.

Felhasználási terület
•  csekély kockázattal járó, általános jellegű munkák
•  tűzőgéppel végzett munkák
•  forró vagy hideg anyagok kezelése

Anyag
•  pamutforttír, vitorlavászon szár

Kezelési útmutató

f

LP-1191 pamut, női méret
Közepesen nehéz kivitel, fehér kesztyű, női méretben.

Műszaki adatok/Kivitelek
• 600 pár
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1121

Méret Cikkszám

7 144868

8 117619

10 190674

11 133312

12 - 13 110248

Méret Cikkszám

7 102894

8 102890

10 145647

12 120105

Méret Hossz Kiszerelés Cikkszám

S (7 - 8) 270 mm 12 pár/csomag 196442

M (10 - 11) 260 mm 12 pár/csomag 195563

L (12-13) 250 mm 12 pár/csomag 141728

5 ujjas pamutkesztyű, fehér 
Jobb- és balkezes kesztyűk, az ujjaknál betoldással
a kényelem érdekében.

Anyag
•  fi nom pamut trikóanyag
•  nehéz kivitel (cérnaerősség: 40/S)

Natúr színű pamutkesztyű
Latex kesztyű alatti viselésre különösen ajánlott. 
I. védelmi kategória

5 ujjas pamutkesztyű, kék
Jól nyúló, kézhez igazodó, strapabíró kötött kesztyű.
II. védelmi kategória

Anyag
•  100 % pamutbelső, nylon külső
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Méret Szín Cikkszám

7 szürke 898100

8 szürke 346204

9 szürke 279857

10 szürke 346203

Méret Szín Cikkszám

9 neonsárga/fekete 921934

10 neonsárga/fekete 921937

11 neonsárga/fekete 921940

Thermo 451
A latexszel bevont tenyérrésznek köszönhetően jó kopás-
állósággal és szakítószilárdsággal bíró, átszúrással szemben
is védelmet nyújtó hideg elleni védőkesztyű. 
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  hidegben végzett munkák

Műszaki adatok/Kivitelek
•  kiváló fogás az érdesített felületnek köszönhetően
•  tökéletesen igazodik a kézhez (varratmentes kötés, anatómiai forma)
•  nagyon kényelmes viselet

Anyag
•  akril/pamut/poliészter hordozó, latexbevonat

Kezelési útmutató

f

Winter Thermo „Twin“ 1468
Kétrétegű thermo téli kesztyű érdesített nitril bevonattal, meleg és puha belsővel, 
jó kézmozgást és biztos fogást nyújtó külsővel.
II. védelmi kategória

Műszaki adatok/Kivitelek
•  dupla bevonat
•  neonsárga szín a jó láthatóságért
•  az érdesített nitril bevonatnak köszönhető jó fogás

Anyag
•  thermo-akril hurkolt kesztyű (belső), fi nomkötött poliészter (külső), duplán mártott, érdesített 

nitril bevonat
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2121

314X

X231 0.2.0

X1XXXX

X2XXXX

Méret Szín Cikkszám

7 fekete 160316

8 fekete 160318

9 fekete 160319

10 fekete 160320

11 fekete 368317

Méret Hossz Cikkszám

7 260 mm 847082

9 260 mm 157103

Méret Szín Hossz Cikkszám

7 sárga/kék 255-295 mm 358819 

8 sárga/kék 255-295 mm 358828 

9 sárga/kék 255-295 mm 358830 

10 sárga/kék 255-295 mm 358850 

11 sárga/kék 255-295 mm 847090

Ice-Grip 691
Thinsulate béléssel ellátott, fi nom kiképzésű hideg elleni
védőkesztyű, érdesített tenyérrésszel, kötött mandzsettával,
fekete színben.

Műszaki adatok/Kivitelek
• karton: 10 pár

Therm-A-Knit 78-101
Könnyű, rugalmas hőálló kesztyű ThermaStat® szállal: minden
hideg körülményre. A belül üreges felépítésű szálak jobb
szigetelést és nagyobb meleget biztosítanak.

Műszaki adatok/Kivitelek
• karton: 144 pár

PowerFlex Hi Viz 80-400
PowerFlex® T° Hi Viz Yellow™ általános célú kesztyű alacsony
hőmérsékletre. Ez a kesztyű akár -30°C hőmérsékletig
kényelmet és védelmet biztosít viselője számára.
Latexben mártott frottír (akril).

Műszaki adatok/Kivitelek
• karton: 72 pár
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4231

4221

011

021

Méret Cikkszám

8 B50041

9 B13046

10 B50047

Méret Cikkszám

9 B13050

10 B40475

477 Insulated Nitrile Foam Grip
A csuklóig nitril mártott és a tenyéren nitril habbal mártott
védőkesztyű hideg környezetben is komfortos viselet és nagyon
jó fogást biztosít még zsíros, olajos tárgyak esetén is. Vízálló, jó mechanikai tulajdon-
ságokkal rendelkező kesztyű, mely a kéz természetes formáját, tartását fi gyelembe 
véve lett kialakítva.

Műszaki adatok/Kivitelek
• karton: 60 pár
• méretek: 7-10

Anyag
• poliészter/nejlon/akril kötött kesztyű, nitrillel, és nitrilhabbal mártva

282 Temres
A 281 Temres téli párja; a speciális membrán nyújtotta
előnyökön túl hideg ellen is minősített kesztyű. Vízálló,
ugyanakkor lélegző PU mártott, az ujjbegyek texturáltak,
jó fogást biztosítanak, rugalmas, kényelmes. Építkezések, mezőgazdasági munkák, 
logisztika, szállítmányozás, halászat, és minden olyan tevékenység során nagyon jó 
választás ahol hideg, vizes a munkavégzés helye, de fontos a jó fogás és a kényelem.

Műszaki adatok/Kivitelek
• karton: 60 pár
• méretek: 8-11

Anyag
• nylon/akril szövet PU mártással

224 Munkavédelem 2016 www.haberkorn.hu

Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Kézvédelem
Hideg elleni védőkesztyűk

https://shop.haberkorn.hu?s=B50041
https://shop.haberkorn.hu?s=B13046
https://shop.haberkorn.hu?s=B50047
https://shop.haberkorn.hu?s=B13050
https://shop.haberkorn.hu?s=B40475


Méret Szín Hossz Cikkszám

7 fekete/szürke 260 mm 460638

8 fekete/szürke 260 mm 460647

9 fekete/szürke 260 mm 460649

10 fekete/szürke 260 mm 460652

11 fekete/szürke 260 mm 460656

Méret Szín Hossz Cikkszám

6 szürke/fehér 250 mm 626389

7 szürke/fehér 250 mm 626387

8 szürke/fehér 250 mm 626386

9 szürke/fehér 250 mm 626385

10 szürke/fehér 250 mm 626384

11 szürke/fehér 250 mm 626383

TEGERA® PRO 9122 Winter
Teljes egészében bélelt, téli használatra szánt műbőr kesztyű,
amely a víztaszító membrán révén szárazon tartja a kezet. 
II. védelmi kategória

Műszaki adatok/Kivitelek
•  a membrán hatékonyan véd a nedvességgel szemben, ám ennek ellenére légáteresztő
•  kiváló illeszkedés, tépőzár, megerősített mutatóujj/varratok
•  ergonomikusan előrehajló ujjal, speciálisan elálló hüvelykujj
•  fényvisszaverő rátétek a kezek jó láthatóságáért
•  krómmentes

Anyag
•  Microthan®/poliészter, akril bélés, teljesen bélelt

Kezelési útmutató

f

TEGERA® 117 Winter
Kézre simuló, az ujjvégeken jó érzékelést biztosító, teljesen bélelt,
strapabíró kesztyű, megerősített ujjhegyekkel és mutatóujjal,
gumipánttal és tépőzárral.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  fi nom szerelési munkák

Anyag
•  barkázott kecskebőr/nylon
•  gyapjúbélés
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Méret Szín Hossz Cikkszám

9 barna 280 mm 106318

10 barna 280 mm 197475

Méret Szín Hossz Cikkszám

9 láthatósági narancs 275 mm 118552

10 láthatósági narancs 300 mm 131569

Winter Hyd-Tuf® 52-590
Bőr és textil téli kesztyűk helyett használható, dupla jersey
béléssel, biztonsági mandzsettával ellátott kesztyű.
II. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  kültéri építőipari munkák
•  hűtőházak, téli szállítás
•  autópályákon és a szabadban végzett javítások
•  közművek
•  fával végzett munkák
•  vegyipar és fúrótornyok

Anyag
•  nitril-kaucsuk bevonat kétrétegű pamutfl anell szöveten

Polar Grip® 23-700
Víztaszító, a szél ellen is védelmet nyújtó kesztyű. 
III. védelmi kategória

Felhasználási terület
•  kültéri építőipari munkák
•  hűtőházak, téli szállítás
•  autópályákon és a szabadban végzett javítások
•  közművek
•  fával végzett munkák
•  vegyipar és fúrótornyok

Műszaki adatok/Kivitelek
•  varratmentes, ergonomikus kialakítás, kifordítható bélés
•  ellenáll a sóknak, vegyszereknek és marószereknek
•  nem válik rideggé

Anyag
•  masszív, nedvességtaszító PVC bevonat, PU-hab szigetelés, teljes bevonatos
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2121

2241 X2X

Méret Hossz Cikkszám

7 250-310 mm 923264

8 250-310 mm 923262

9 250-310 mm 923266

10 250-310 mm 923265

11 250-310 mm 923263

12 250-310 mm 923267

Méret Hossz Cikkszám

9 260-280 mm 923275

10 260-280 mm 923273

11 260-280 mm 923274

RewoCold 644
Műbőr, nedvességtaszító tenyérrész és téliesített bélés.
A gumis mandzsetta megkönnyíti a fel- és levételt.
Jól hőszigetel, rugalmas marad hidegben. Biztos fogást
és mechanikai terhelhetőséget nyújt. Rövid ideig -20 °C-ig
véd a hideg ellen.

Műszaki adatok/ Kivitelek
• vastagság: kb. 1,8 mm

Alkalmazás/Megjegyzések
• szállítás, raktározás
• szerelés hidegben

Anyag
• műbőr, fi lc

StoneGrip 692
Vastag, téli kesztyű, érdesített tenyérrész a jobb fogásért.
Jól hőszigetel, rugalmas marad hidegben. Biztos fogást és
mechanikai terhelhetőséget nyújt. Rövid ideig -50 °C-ig véd
a hideg ellen.

Műszaki adatok/ Kivitelek
• vastagság: kb. 3,5 mm

Alkalmazás/Megjegyzések
• szállítás, raktározás
• szerelés hidegben

Anyag
• akril/pamut latex tenyérmártással

 www.haberkorn.hu  Munkavédelem 2016 227

Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Kézvédelem
Hideg elleni védőkesztyűk

https://shop.haberkorn.hu?s=923264
https://shop.haberkorn.hu?s=923262
https://shop.haberkorn.hu?s=923266
https://shop.haberkorn.hu?s=923265
https://shop.haberkorn.hu?s=923263
https://shop.haberkorn.hu?s=923267
https://shop.haberkorn.hu?s=923275
https://shop.haberkorn.hu?s=923273
https://shop.haberkorn.hu?s=923274


Európai piktogramok magyarázata

Felhasználási területek
A védőkesztyűkre vonatkozó általános követelményeket az EN 420 szabvány rögzíti. Az egyes felhasználási területeket 
különböző piktogrammok jelölik.
A katalógusban bemutatott valamennyi kesztyű mellett feltüntetésre kerülnek a megfelelő piktogrammok.

 
Mechanikai kockázatok (EN 388)

Ez a piktogramm azt mutatja, hogy az adott kesztyűt bevizsgálták 
a mechanikai veszélyeknek való ellenállás tekintetében.

 

Vizsgálati szempont 1.szint 2.szint 3.szint 4.szint 5.szint
Kopásállóság (ciklus) 100 500 2.000 8.000
Vágásbiztosság (indexszám) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Szakítószilárdság (Newton) 10 25 50 75
Átszúrás elleni védelem (Newton) 20 60 100 150

X jelölés esetén az adott próba az adott kesztyűnél nem végezhető el.

Teljes értékű vegyi védelem EN 374
Vegyi kockázatokkal szemben TELJESÉRTÉKŰ vé-
delmet nyújtó kesztyű

Egyszerű vegyi védelem EN 374
Vegyi kockázatokkal szemben EGYSZERŰ védelmet 
nyújtó kesztyű

Mikroorganizmusokkal szembeni védelem EN 374
Bakteriológiai kockázatokkal szemben védelmet nyújtó 
kesztyű

Antisztatikus tulajdonság EN 1149
Sztatikus feltöltődéssel szemben védelmet nyújtó 
kesztyű

Radioaktív részecskék általi szennyezés EN 421
Radioaktív szennyezéssel szemben védelmet nyújtó 
kesztyű

CE
Ez a jel azt mutatja, hogy a kesztyű teljesíti a PSA 
irányelvekben rögzített követelményeket.

„Egyszerűen fenntartható”
Ahhoz, hogy a Haberkorn ezzel a jelöléssel lásson 
el egy terméket, annak a következő négy kategória 
legalább egyike tekintetében fenntarthatóbbnak kell 
bizonyulnia a hasonló termékeknél: ártalmatlanítás, 
anyag, felhasználás, előállítás.
 

Élelmiszeripari felhasználás megengedett
Ez a jel azt igazolja, hogy az adott védőkesztyű az áthatolás-
sal szembeni vizsgálat alapján élelmiszerekkel közvetlenül 
érintkezve is biztonságosan használható. A vizsgálatot 
akkreditált vizsgáló intézet végzi a német LMBG törvény 
(Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz) alapján.

Hő elleni védelem EN 407
Az MSZ EN 407 szabvány hat számjeggyel tájékoztat 
a védőkesztyűk hővel vagy lánghatással szembeni 
viselkedéséről.
0-4: Gyúlékonysággal szembeni ellenállás
0-4: Kontakt hővel szembeni ellenállás
0-3: Konvektív hővel szembeni ellenállás
0-4: Sugárzó hővel szembeni ellenállás
0-4: Olvadt fém kisebb kifröccsenéseivel szembeni
         ellenállás
0-4: Olvadt fém jelentős fröccsenéseivel szembeni ellenállás

Hidegártalmak elleni védelem MSZ EN 511
Hidegártalmakkal szemben védelmet nyújtó kesztyű

ESD védelem
Ez a szimbólum a sztatikus feltöltődéssel szemben 
védelmet nyújtó terméket jelöl.

Öko-Tex Standard 100
Az Öko-Tex Standard-100” tanúsítvánnyal rendelkező 
textiltermékeket bevizsgálták káros anyagokra, és 
bizonyítást nyert, hogy nem károsak a bőrre.

Skin Health Alliance
A Skin Health Alliance (SHA) független nonprofi t szerve-
zet, amely alapos vizsgálat után ítéli oda dermatológiai 
tanúsítványát a különösen jó minőségű termékeknek. 
Az ezen jelöléssel ellátott termékek különösen bőr-
barátok és bizonyítottan károsanyag-mentesek.

Teljesítményszintek
0 – 4 0 – 5 0 – 4 0 – 4
    Átszúrás elleni védelem 
   Szakító-
  Vágásbiztosság  szilárdság
 Kopásállóság
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Bőrterhelés

Felhasználási területek

Erősen tapadó, vízben nem 
oldódó száraz vagy olajos 
szennyeződések

Erősen tapadó anyagok

Lakkok 

Gyanták

Fémfeldolgozásnál használt, 
vízzel nem elegyedő olajok

Vízzel nem elegyedő 
anyagok

Mechanikailag ingerlő anyagok

Vízzel elegyedő anyagok

Vízben oldódó szervetlen porok

Nedves környezetben végzett 
munka 

Védőöltözet viselése mellett 
felgyülemlő és irritáló nedvesség

Munkavédelmi cipők és bakan-
csok viselése mellett felgyülemlő 
és irritáló nedvesség

Ujjlenyomatmentes munkavég-
zés, jobb fogás

UV-terhelés 

Ívhegesztés 

Fagypont alatti hőmérsékleten 
végzett munkák

Olajos/vizes anyagok válta-
kozása

Kátrányos anyagok

Színezékek

Élelmiszeripar/ higiénia

Bőrvédelem

Munkavégzés előtt és közben

Travabon® light

Travabon® classic

Travabon® classic 

Travabon® special 

Travabon® classic

Travabon® special 
Travabon® classic

Stokoderm® glove&grip

Stokoderm® aqua 
Stokoderm® glove&grip

Stokoderm® aqua

Stokoderm® aqua

Stokoderm® aqua 
Stokoderm® glove&grip

Stokoderm® foot care

Stokoderm® UV 30 / UV 50+

Stokoderm® UV 30 

Stokoderm® frost

Stokoderm® 4in1 
Stokoderm® sensitive

Travabon® classic 

Stokoderm® glove&grip

Kézhigiénia

Munkavégzés előtt és közben

Stokosept® protect*

Kesztyű alatt:
Stokosept® protect*

Higiénikus kézmosás:
Stokosept® wash

Víz nélküli kézfertőtlenítés:
Stokosept® gel

Bőrtisztítás

Munkavégzés előtt és után

Enyhe szennyeződésekhez:
Estesol® wash&care 
Estesol® classic 
Estesol® mild wash Estesol® 
premium 
Estesol® sensitive

Közepestől erős 
szennyeződésig: 
Solopol® light

Nagyon erős szennyeződésnél: 
Solopol® classic

Különböző fokú szennyeződés/ 
Vízzel vagy víz nélkül történő 
kéztisztítás: 
Solopol® soft

Erős szennyeződésnél/ 
Víz nélküli kéztisztítás: 
Kresto kwik-wipes®

Rendkívül erős 
szennyeződésnél: 
Solopol® strong
Kresto® classic

Erősen tapadó szennyeződésnél:
Kresto® paint 
Kresto® paint liquid

Kresto® bitumen 
Kresto® colour

Enyhe szennyeződésnél:
Estesol® sensitive

Erős szennyeződésnél: 
Solopol® classic, 
parfümmentes

Bőrápolás

Munkavégzés után

Normál bőrre: 
Stokolan® soft&care 
Stokolan® hand&body

Normál és igénybevett bőrre: 
Stokolan® classic

Érzékeny és igénybevett bőrre: 
Stokolan® sensitive

Nagyon száraz és érzékeny 
bőrre: 
Stokolan® intensive repair

Stokolan® sensitive

Stokolan® intensive repair, 
illatmentes
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Bőrvédelem

A kézvédő termékek használata nem mentesít az előírt védőintézkedések alkalmazásának kötelezettsége alól.
* A kézhigiéniai termékek körültekintően alkalmazandók. Használat előtt mindig olvassa el a címkén feltüntetett és a termék-tájékoztatóban foglalt információkat.



Védje bőrét – megérdemli!

Bőrvédő program alkalmazásával hatékonyan megelőzhetők a foglalkozásból eredő
bőrbetegségek. Minden bőrvédő program három, egymást kiegészítő intézkedésből áll:

1. Munkavégzés előtti bőrvédelem
A kézvédő terméket a munkahelyen felmerülő terhelésnek megfelelően 
kell kiválasztani és használni. A kézvédő termékek óvják a kezet a vízben 
oldódó vagy vízben oldhatatlan anyagokkal szemben, kesztyűviseléskor 
csökkentik a bőr duzzanatát, illetve megkönnyíthetik a bőr tisztítását.

2. A szennyeződésnek megfelelő bőrtisztítás/kézfertőtlenítés 
munkavégzés közben
A munkahelyen használt bőrtisztító termékekkel szemben elvárás, hogy 
gyorsan, alaposan, ám mégis kíméletesen tisztítsák a kezet. Enyhe 
szennyeződéseknél folyékony készítmény használata ajánlott, az erősebb 
szennyeződések azonban dörzsanyagot tartalmazó, durvább tisztítósze-
rekkel távolíthatók el hatékonyan. A lakkok, gyanták és ragasztók okozta 
szennyeződéseket a megfelelő speciális tisztítószerekkel lehet könnyedén, 
ám ugyanakkor kíméletesen eltávolítani.
A nagyfokú higiéniát igénylő munkakörnyezetekben olyan kézfertőtlenítő 
termékekre van szükség, amelyek óvják a felhasználót, a környezetet és 
a termékeket is a csírákkal, baktériumokkal és vírusokkal szemben.

3. Munkavégzés utáni regeneráló bőrápolás
A munkavégzés utáni bőrápolás nem pusztán kozmetikai eljárás. A rend-
szeres bőrápolással lipidek (zsírok), nedvesség és olyan anyagok juttathatók 
a bőrbe, amelyek tartósan ápolják azt, így a munka befejezését követő 
rendszeres bőrápolással megőrizhető a bőr egészsége. A bőrápolás 
megelőző jellegű munkavédelmi intézkedés! A megfelelő bőrápoló terméket 
a bőrt érő terhelés és a bőrtípus fi gyelembe vételével lehet kiválasztani.

Eredményes csak e három építőelem mindegyikét tartalmazó rendszer lehet. Az egyes elemek 
önmagukban nem érhetnek el tökéletes hatást.
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Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

100 ml tubus 853503

Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

1.000 ml lágy fl akon 853505

Travabon® classic bőrvédő krém
Zsírmentes krém magas szilárdanyag-tartalommal és
szennyeződés-megkötő speciális emulgeátorokkal

Felhasználási terület
•  munkavégzés előtt a bőr erős vagy erősen tapadó szennyeződéstől való megtisztításának 

megkönnyítéséhez (pl. olajok, olajos festékek, lakkok, grafi t, fémpor)
•  szerves oldószerekkel és vízzel nem elegyedő olajokkal végzett munkákhoz

Műszaki adatok/Kivitelek
•  szilikonmentes, illatosított

Travabon® S classic bőrvédőkrém
A Travabon® classic termékhez képest könnyebb állagú,
zsírmentes krém, magas szilárdanyag-tartalommal és
szennyeződés-megkötő speciális emulgeátorokkal

Felhasználási terület
•  munkavégzés előtt a bőr erős vagy erősen tapadó szennyeződéstől való megtisztításának 

megkönnyítéséhez (pl. olajok, olajos festékek, lakkok, grafi t, fémpor)
•  szerves oldószerekkel és vízzel nem elegyedő olajokkal végzett munkákhoz

Műszaki adatok/Kivitelek
•  szilikonmentes, illatosított

Kék színű termékcsalád – A munka megkezdése előtti 
és a munkaközi szünetekben történő használatra

A kézvédő termékek segítségével megakadályozható a munkavégzés során használt 
anyagok bőrbe való bejutása. Védőréteget képeznek a maró és káros anyagokkal 
szemben, valamint a bőr tisztítását is megkönnyítik.
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Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

100 ml tubus 853514

1.000 ml lágy fl akon 853518

Bőrvédő termékek a Deb-Stoko®-tól

Európa első számú bőrvédő rendszer gyártója

• 100%-ban német gyártmány

• állatkísérletek nélkül végzett, fenntartható termelés

• minden típusú munkához hatékony megoldást kínál

• nem gyárt a mindentudás ígéretével kecsegtető univerzális termékeket

• több mint 75 éves tapasztalat

• több mint 50 millióan használják a Deb-Stoko® termékeket napi szinten

Travabon® special bőrvédő krém
Vízoldékony krém, nem zsírosít, a bőrvédő pigmenteknek
köszönhető fokozott védőhatással.

Felhasználási terület
•  megakadályozza a gyanta, olaj és zsír megtapadását a bőrön

Műszaki adatok/Kivitelek
•  illatmentes
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Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

100 ml tubus 853528

500 ml fl akon adagolópumpával 853542

1.000 ml lágy fl akon 853538

Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

100 ml tubus 853661

1.000 ml lágy fl akon 853664

Stokoderm® aqua sensitive bőrvédő krém
Enyhén zsíros krém bisabobol (kamillakivonat) és
hamamelisz (varázsmogyoró kivonat) aktív összetevőkkel.
Nedves környezetben végzett munkáknál védi a bőrt.

Felhasználási terület
•  vízben oldódó olajok és hűtő-kenőanyagok
•  festékek, savak, lúgok, sók vizes oldatai
•  tisztító- és fertőtlenítőszerek
•  cement, mész és trágya
•  kesztyű viselése esetén is használható

Műszaki adatok/Kivitelek
•  stabilizálja és regenerálja a bőr védőrétegét
•  tartósítószer- és színezékmentes, szilikonmentes, illatmentes
•  HACCP minősített

Stokoderm® 4in1 bőrvédő krém
Általánosan alkalmazható „olaj a vízben” emulzió
szennyeződés-megkötő speciális emulgeátorokkal.

Felhasználási terület
•  a bőr tapadó szennyeződéstől való, munkavégzés előtti megtisztításának megkönnyítésére
•  olajos és vizes munkaanyagok váltakozása esetén, valamint olajos és vizes munkaterületeken 

váltakozva végzett tevékenységekhez

Műszaki adatok/Kivitelek
•  gyorsan felszívódó, fogástól sem kopó védőréteg, jó bőrkompatibilitás
•  szilikonmentes, illatosított
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Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

100 ml tubus 853576

Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

200 ml szórófejes fl akon 869746

Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

100 ml szórófejes fl akon 853578

Stokoderm® UV 30 bőrvédő krém
A bőrön jól eloszlatható, kiváló víztaszító tulajdonsággal
rendelkező UV-védőkrém.

Felhasználási terület
•  erős UV-sugárzásnak való kitétel esetén különösen ajánlott
•  a bőr rendkívül érzékeny és erős veszélynek kitett területeire

Műszaki adatok/Kivitelek
•  tartósítószermentes, izzadságálló fi lmréteg
•  bőrápoló anyagokkal (glicerin, allantoin, E-vitamin és kreatin)
•  kiválóan véd az UV-A, UV-B és UV-C sugárzással szemben
•  UV-B 30-as és UV-A 10-es fényvédő faktorral

Alkalmazás/Megjegyzések
•  erős napsugárzásnál, pl. szabadban történő munkavégzés esetén, feltétlenül szükség van 

hatékony bőrvédelemre
• a közvetlen bőrkárosodás (bőrpír), valamint a hosszan tartó károsodások (idő előtti 

bőröregedés, bőrrák) megelőzése érdekében!

Stokoderm® UV 50+ outdoor bőrvédő spray
Magas fokú víz- és izzadságálló tulajdonsággal bíró napvédő
spray 50+ fényvédőfaktorral. Azonnal beszívódik a bőrbe és
maximális védelmet nyújt az UV-sugárzás teljes spektrumával
szemben.

Felhasználási terület
•  nagyon erős UV-sugárzásnak való kitétel esetén különösen ajánlott
•  a bőr erős veszélynek kitett területeire (a teljes bőrfelületen használható)

Műszaki adatok/Kivitelek
•  nagy hatásfokú UV-A / UV-B szűrőrendszer E-vitaminnal; hatékonyan véd a leégéssel, 

valamint az UV-sugárzás okozta bőrkárosodással szemben
•  a felvitelt követően azonnal kialakul a védelem
•  a teljes testfelületen használható

Alkalmazás/Megjegyzések
•  erős napsugárzásnál, pl. szabadban történő munkavégzés esetén, feltétlenül szükség van 

hatékony bőrvédelemre
• A közvetlen bőrkárosodás (bőrpír), valamint a hosszan tartó károsodások (idő előtti 

bőröregedés, bőrrák) megelőzése érdekében!

Stokoderm® foot care bőrvédő spray
Alkoholos oldat antimikrobális hatóanyaggal, szórófejes
fl akonban. Csökkenti a bőr duzzanatát.

Felhasználási terület
•  gumicsizma, munkacipő viselése esetén
•  napi szintű használat esetén segít megelőzni a lábgomba és egyéb mikrobák okozta 

megbetegedések kialakulását

Műszaki adatok/Kivitelek
•  illóolajokat tartalmaz (rozmaring, zsálya és eukaliptusz) 
•  szilikonmentes, illatosított
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Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

100 ml fl akon 866698

500 ml fl akon adagolópumpával 866701

1.000 ml lágy fl akon 866702

Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

100 ml fl akon 866705

500 ml fl akon adagolópumpával 866708

1.000 ml lágy fl akon 866711

Stokosept® protect kézfertőtlenítő gél
Alkoholtartalmú gél, mely kesztyű viselése esetén védi
a bőrt a felpuhulástól

Felhasználási terület
•  kesztyű viselése esetén, különösen a magas higiénia-igényű munkahelyeken
•  baktériumok, vírusok (HBV, HIV), gombák ellen
•  kesztyű nélküli használata esetén csökkenti az ujjlenyomat-képződést és javítja a fogás-

biztonságot

Műszaki adatok/Kivitelek
•  ápoló összetevőkkel: hamamelisz, pantenol, glicerin
•  antibakteriális, illatmentes
•  HACCP minősített/VAH listás

Stokosept® gel kézfertőtlenítő gél
Víz nélkül használható, alkohol-tartalmú, gél állagú
kézfertőtlenítő a mikrobális szennyeződések eltávolítására.

Felhasználási terület
•  baktériumok, gombák
•  vírusölő hatású (HBV/HCV/HIV is)

Műszaki adatok/Kivitelek
•  ápoló és nedvességpótló összetevőkkel (pantenol, glicerin)
•  kellemes, frissítő hatás, csökkenti a bőrön az idegen szagokat
•  szabadalmaztatott formula, illatmentes
•  99,99%-os baktériumölő hatás
•  HACCP minősített, VAH listás, többek között az EN 1500 szabvány szerint bevizsgált

Menta színű termékcsalád – Munkavégzés előtti és közbeni 
használatra

A kézhigiéniás termékek védik a felhasználót, a környezetet és a termékeket a 
baktériumokkal és vírusokkal szemben, és higiéniai szempontból kifogástalan 
munkavégzést tesznek lehetővé.
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Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

250 ml fl akon 866712

1.000 ml lágy fl akon 866714

Egyszerűen az e-shopból

Egyszerű, gyors és kényelmes termékkeresés, -összehasonlítás és -rendelés több mint 8.000 terméket kínáló e-shopunkban

Látogasson el e-shopunkba, ahol gyorsan és egyszerűen igényelhet hozzáférést!

• gyors és egyszerű termékkeresés
• elérhetőség valósidejű ellenőrzése
• személyes felhasználó-kezelés
• a beszerzést leegyszerűsítő, intelligens funkciókSHOP.HABERKORN.HU

Stokosept® wash folyékony kézmosó
Alkoholmentes, folyékony kéztisztító a higiénikus
kézmosáshoz – kéztisztítás és fertőtlenítés egyben

Felhasználási terület
•  zsír- és fehérje-szennyeződések
•  baktériumok

Műszaki adatok/Kivitelek
•  illatmentes
•  99,99%-os baktériumölő hatás
•  VAH listás, az EN 1499 szerint bevizsgált
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Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

2000 ml lágy fl akon 866550

Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

2.000 ml lágy fl akon 866534

5.000 ml tartály 866540

10.000 ml tartály 866546

Estesol® classic folyékony bőrtisztító
Enyhe tisztítóhatással bíró, visszafogott illatú, folyékony
állagú bőrtisztító készítmény

Felhasználási terület
•  könnyű szennyeződésekhez

Műszaki adatok/Kivitelek
•  bőrbarát cukor felületaktív anyaggal
•  kevés is elegendő belőle, ezért gazdaságos
•  illatosított

Estesol® mild wash folyékony bőrtisztító
Enyhe tisztítóerővel bíró bőrtisztító folyadék kevésbé
erős szennyeződésekhez, bőrbarát alapanyagokkal
és gyöngyházkivonattal.

Felhasználási terület
•  élelmiszerek és fogyasztási cikkek kezeléséhez különösen ajánlott 

Műszaki adatok/Kivitelek
•  enyhe tisztítóhatás, illatmentes

Zöld színű termékcsalád – Munkaszünetben történő és munka-
végzés utáni általános kéztisztításra 

A konkrét szükséglethez igazodó bőrtisztítás kiemelkedő szereppel bír a bőr egész-
ségének fenntartása szempontjából. A STOKO bőrtisztító termékek kíméletesen, a 
bőr felesleges irritálása és terhelése nélkül oldják a szennyeződéseket.
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Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

250 ml fl akon 866555

2.000 ml lágy fl akon 866558

Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

250 ml fl akon 866627

2.000 ml lágy fl akon 866631

Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

250 ml fl akon 866616

1.000 ml kemény fl akon 866620

2.000 ml lágy fl akon 866624

Estesol® wash&care folyékony bőrtisztító és tusfürdő
Szappanmentes bőrtisztító folyadék és ápoló tusfürdő.
Bőrbarát, így akár az egész testfelület tisztítására alkalmas

Felhasználási terület
•  enyhe vagy közepes erősségű szennyeződések eltávolítására

Műszaki adatok/Kivitelek
•  értékes összetevőket tartalmaz (pl. kreatin, aloe vera, glicerin, természetes nedvességkomplex)
•  pH-semleges

Estesol® hair&body folyékony bőrtisztító és tusfürdő
Érzékeny bőrűek számára is ajánlott folyékony bőrtisztító és
2 az 1-ben tusfürdő és sampon

Felhasználási terület
•  enyhébb szennyeződésekhez

Műszaki adatok/Kivitelek
•  bőrbarát cukor felületaktív anyagot tartalmaz
•  kondicionálóval (hajápolóval) a haj könnyebb kifésüléséért
•  kellemesen friss illat

Estesol® premium folyékony bőrtisztító
Igen jó tisztítóhatással bíró, folyékony állagú, optimális
bőrkompatibilitással rendelkező bőrtisztító termék erősen
igénybevett bőrre

Felhasználási terület
•  enyhe vagy közepes erősségű szennyeződések eltávolítására

Műszaki adatok/Kivitelek
•  bőrbarát cukor felületaktív anyaggal, illatosított
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Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

250 ml tubus 866730

2.000 ml lágy fl akon 866732

5.000 ml adagolópumpás tartály 866735

Típus Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

illatosított 250 ml tubus 866736

2.000 ml lágy fl akon 866739

illatmentes 2.000 ml lágy fl akon 866741

Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

250 ml tubus 866743

2.000 ml lágy fl akon 866745

Solopol® light bőrtisztító
Különösen bőrkímélő paszta ASTOPON® dörzsanyaggal
és bőrkondicionáló anyaggal.

Felhasználási terület
•  közepes erősségű és erős szennyeződések, pl. olajok, zsírok, korom, grafi t, fémpor, 

kenőanyagok eltávolítására

Műszaki adatok/Kivitelek
•  jó tisztítóerő
•  aloe verát tartalmaz

Solopol® natural bőrtisztító
Gyengéd dörzshatású, folyékony, szappanmentes paszta.

Felhasználási terület
•  erős szennyeződések, pl. olajok, zsírok, korom, grafi t, fémpor, kenőanyagok eltávolítására
•  az illatmentes Solopol® bőrtisztító élelmiszeripari használatra is alkalmas

Műszaki adatok/Kivitelek
•  oldószermentes, pH-semleges
•  aloe verával és bőrkímélő, biológiailag lebomló dörzsanyaggal
•  határozottan ápolt érzetet hagy maga után

Solopol® strong bőrtisztító
Erős tisztítóhatású, oldószer- és szappanmentes paszta.

Felhasználási terület
•  erősen tapadó, durva szennyeződések, pl. olajok, zsírok, korom, grafi t, fémpor, kenőanyagok 

eltávolítására

Műszaki adatok/Kivitelek
•  illatosított
•  bőrkímélő, biológiailag lebomló dörzsanyagot tartalmaz (dióhéjliszt)
•   jövőbe mutató, bőr- és környezetkímélő kéztisztító
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Tartalom Kiszerelés Cikkszám

10 kendő tasak 866730

70 kendő vödör 866732

Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

250 ml tubus 866658

2.000 ml lágy fl akon 866660

Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

250 ml tubus 866677

2.000 ml lágy fl akon 866680

Kresto® paint bőrtisztító
Bőrkímélő, biológiailag lebomló dörzsanyagot és szennyeződés-
megkötő stabilizátort tartalmazó paszta erős szennyeződések
eltávolításához.

Felhasználási terület
•  speciális kéztisztító intenzív és erősen tapadó szennyeződések eltávolítására (olajfestékek, 

lakkok, gyanták, ragasztó)

Műszaki adatok/Kivitelek
•  tartósítószer- és szappanmentes
•  illatosított (almaillatú)

Kresto® colour bőrtisztító 
Speciális kéztisztító paszta ASTOPON® dörzsanyaggal és kifejezetten festék okozta 
szennyeződésekhez megfelelő redukálószerrel.

Felhasználási terület
•  lúgos tartományban redukálható festékek okozta szennyeződésekhez, pl. tonerek, anilinfes-

tékek, azoszínezékek, nyomdafestékek, fénymásoló festékek, gyümölcs- és zöldségfestékek

Kresto kwik-wipes® törlőkendő 
Víz nélkül használható, bőrkímélő kéztörlőkendő erős szennyeződések eltávolításához.

Felhasználási terület
•  gyors és előzetes tisztításhoz
•  pl. olajok, zsírok, kenőanyagok, korom

Műszaki adatok/Kivitelek
•  nagy szennyeződésmegkötő kapacitású anyag
•  speciális oldószerrel előnedvesítve
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Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

100 ml tubus 853791

250 ml fl akon 853795

1.000 ml lágy fl akon 853794

Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

100 ml tubus 853807

1.000 ml lágy fl akon 853809

Stokolan® hand&body bőrápoló 
Könnyű krém kreatinnal, allantoinnal, glicerinnel és
innovatív Smooth-Complex formulával. Hidratál, ápol
és simává varázsolja a bőrt.

Felhasználási terület
•  az arc és a teljes testfelület ápolására is alkalmas krém
•  teljes körű ápolás normál és erősen igénybevett bőrre
•  allergiások számára ideális

Műszaki adatok/Kivitelek
•  szilikonmentes, pH-semleges, illatosított
•  könnyen eloszlatható, gyorsan felszívódik, nem hagy zavaró zsíros érzetet maga után

Stokolan® soft&care bőrápoló
Rendkívül gyorsan beszívódó bőrápoló zselé hidratáló
glicerinnel és ureával.

Felhasználási terület
•  arc- és kéztisztításra
•  különösen javasolt olyan munkákhoz, ahol gyors felszívódásra van szükség

Műszaki adatok/Kivitelek
•  nem hagy zavaró zsíros érzetet maga után
•  bőrazonos energetizáló kreatinnal
•  szilikonmentes, illatosított

Piros termékcsalád – A bőr munkavégzés utáni ápolására

A munkaanyagok és egyéb környezeti hatások gyengítik a bőr természetes védekező 
mechanizmusait. A bőrápoló termékek ellátják a munkavégzés folytán igénybevett 
bőrt a szükséges lipidekkel és nedvességmegkötő anyagokkal. 
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Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

100 ml tubus 856325

250 ml fl akon 856329

1.000 ml lágy fl akon 856334

Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

100 ml tubus 853838

1.000 ml lágy fl akon 853842

Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

100 ml tubus 856318

1.000 ml lágy fl akon 856321

Stokolan® classic bőrápoló
Közepesen zsíros, gyorsan beszívódó krém ureával és glicerinnel.

Felhasználási terület
•  ápoló krém arcra és kézre

Műszaki adatok/Kivitelek
•  szilikonmentes, illatosított
•  bőrnyugtató és erős ápoló hatású krém erősen igénybevett bőrre is

Stokolan® sensitive bőrápoló, illatmentes
Regeneráló krém különösen érzékeny és igénybevett bőrre.

Felhasználási terület
•  ápoló krém arcra és kézre
•  allergiában, ekcémában szenvedőknek is
•  az élelmiszeriparban is használható

Műszaki adatok/Kivitelek
•  gyorsan beszívódik, szilikonmentes, illatmentes
•  nem tartalmaz tartósítószert és színezékeket
•  erősíti a bőr védőlipid-termelését
•  kreatint tartalmaz, amely segít megőrizni a bőr nedvességét
•  HACCP minősített

Stokolan® intensive repair bőrápoló
Ápoló, regeneráló, bőrvédő hatású bőrápoló értékes,
természetes hatóanyagokkal.

Felhasználási terület
•  az arc és az egész testfelület ápolására, allergiások számára is ideális
•  nagyon száraz, igénybevett és érzékeny bőrre
•  ekcéma megelőzésére

Műszaki adatok/Kivitelek
•  szőlőmagolajjal, keramiddal, allantoinnal, ginkgo bilobával, ureával, méhviasszal
•  szilikonmentes, illatosított
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Szakkifejezések magyarázata

Allantoin
Irritációcsökkentő hatású, javítja a bőr vízmegtartó-képességét, sejtregeneráló hatású

Aloe vera
Bőrkisimító és nedvességmegkötő, gyulladáscsökkentő hatású

ASTOPON®

Természetes dörzsanyag (nemes dióhéjliszt)

Méhviasz
Természetes lipid, bőrápolásra különösen alkalmas anyag

Bisabolol
A kamilla egyik hatóanyaga, gyulladáscsökkentő és regeneráló hatású

Skinmimics® Ceramid Komplex
A bőrmegújulást stimuláló és a bőr revitalizálódását támogató hatóanyag-komplexum. Aktív hatóanyagai javítják a bőr 
rugalmasságát és nedvességtartalmát, valamint a bőr saját védő lipidjeinek működését.

Kreatin
Energetizáló hatású bőrazonos anyag, javítja a bőr teljesítőképességét.

Ginkgo Biloba
Stimulálja a sejtépítés folyamatát és a vérellátást, gyulladáscsökkentő hatású

Glicerin
Vízmegkötő hatású, megakadályozza a bőr kiszáradását és kirepedezését

HACCP minősített
A formula és az összetevők részletes vizsgálata alapján kizárható, hogy ezen STOKO® termékek befolyásolnák az élelmiszerek 
élvezeti értékét.

Hamamelisz (varázsmogyoró kivonat)
Természetes cserzőanyag, vérzéscsillapító, bőrvédő hatású

Karbamid/urea
Nedvességmegkötő hatású, segíti az érdes, száraz vagy kicserepesedett bőr ápolását

Tartósítószer-mentes
Nem tartalmaz kémiai tartósítószert

Fényvédőfaktor
Megmutatja, hogy az adott fényvédő készítmény alkalmazása mellett mennyivel hosszabbodik meg a bőr védekező képessége

Pantenol
A B5 vitamin előanyaga, gyulladás- és irritációcsökkentő hatású, elősegíti a bőr regenerálódását és vízmegtartó képességét

Az emberi bőr pH-értéke
Az 5-7-es pH-érték tekinthető a bőr, illetve a savas védőköpeny fi ziológiás/normál értékének

Syndet (szappanmentes)
Szintetikus tisztítószer alapú felületaktív anyag, lúgos szappant nem tartalmaz, nem irritálja a bőrt és a savas védőköpenyt

TEGO® Smooth
Multifunkcionális bőrápoló 48 órán át tartó hatással, javítja a bőr rugalmasságát és kisimítja a bőrfelszínt

Szőlőmagolaj
VITIS VINIFERA – olaj, a szőlő magvából préselt olaj

E-vitamin
Zsírban oldódó vitamin, növeli a bőr nedvességtartalmát és antioxidáns hatású

EN 1499
A higiéniai kézmosó szerekre vonatkozó vizsgálati módszert és követelményeket rögzítő szabvány. Ennél az eljárásnál víz 
hozzáadásával történik a kéztisztítás.

EN 1500
Higiéniai kézbedörzsölőkre vonatkozó vizsgálati módszert és követelményeket rögzítő szabvány. Ennél az eljárásnál víz 
hozzáadása nélkül történik a kéztisztítás.
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Szín Méret (sz x m) Cikkszám

rozsdamentes acél, szálcsiszolt 126 x 322 mm 381654

fehér 126 x 322 mm 124300

Szín Méret (sz x m) Cikkszám

fehér 280 x 332 mm 118960

Szín Méret (sz x m) Cikkszám

fehér 414 x 332 mm 178530

Szín Méret (sz x m) Cikkszám

fekete 135 x 320 mm 146996

fehér 135 x 320 mm 140702

fehér, zárral 135 x 320 mm 575464

Stoko Vario® mat adagoló
1000 és 2000 ml-es lágy fl akonban forgalmazott bőrvédő-,
bőrtisztító-, bőrápoló- és kézfertőtlenítő szerekhez
használható adagoló.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  az „upside-down” rendszernek köszönhetően jól kiürül a fl akon tartalma 
•  teljes mértékben higiénikus, mivel az adagoló és a termék nem érintkezik egymással

Anyag
•  műanyaggal bevont fém, illetve szálcsiszolt rozsdamentes acél

Stoko Vario® duo adagoló
Két db 1000 vagy 2000 ml-es lágy fl akonnal használható
adagoló állomás.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  egyszerűen kezelhető és tölthető, stabilan és megbízhatóan használható
•  zárható

Anyag
•  acéllemez burkolat, galvanizált, horganyzott, bevonatos

Stoko Vario® tri adagoló
Három db 1000 vagy 2000 ml-es lágy fl akonnal használható
adagoló állomás.

Anyag
•  acéllemez burkolat, galvanizált, horganyzott, bevonatos

Stoko Vario Ultra® adagoló
Bármely 1000 és 2000 ml-es fl akonnal használható adagoló
különböző felhasználási lehetőségekkel.

Felhasználási terület
•  tusolóban is használható

Anyag
•  stabil műanyag ház
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STOKO® Refresh – Az optimális kézhigiéniás megoldás mosdóhelyiségekbe

Hogy a mosdó ezentúl merően más legyen…

A STOKO® Refresh mosdórendszerek előnyei

Költséghatékony
• gazdaságos termékhasználat, egy fl akon akár 2500 használatra elegendő (hab, spray)
• csekély vízhasználat, a hab- és spray állagú termékek gyorsan eloszlanak a kézen és könnyen lemoshatók
• nem igényel tisztítást, a termék nem kerül érintkezésbe az adagolóval
• az egy használatra jutó alacsony termékfogyás jobb megtérülést eredményez

Sokoldalúan használható
• a termékek és az adagolás módja az adagoló cseréje nélkül is egyszerűen variálható
• a Refresh termékcsaládon belül további hasonló megjelenésű termék is kapható, pl. papírkéztörlő-adagoló
• kézzel vagy akár könyökkel is egyszerűen kezelhető

Kiváló minőségű
• hosszú életű és masszív adagolóház
• rugalmas zár
• karbantartást nem igényel, cseppmentes
• a felhasználók körében nagy népszerűségnek örvendő termékek

Kis raktárigényű
• csekély raktárigény és hosszú csereintervallumok
• valamennyi terméktípushoz (hab, spray, gél és bőrápoló tej) egyetlen adagoló

Környezetbarát
• kifejezetten környezetbarát alapanyagokból készült
• megfelel az ökológiai követelményeknek 
• újrahasznosítható fl akonok és pumpák

Higiénikus
• a fl akon az egyszer használatos pumpával együtt cserélhető
• a kéz, valamint a toalett ülőke fertőtlenítésére szánt termékek védelmet nyújtanak a baktériumokkal és kórokozókkal szemben
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Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

500 ml fl akon 634830

Űrtartalom Kiszerelés Cikkszám

500 ml fl akon 634842

1.000 ml fl akon 634843

Szín Méret Cikkszám

fekete 125 x 190 x 99 mm 634861

fehér 125 x 190 x 99 mm 634858

STOKO® Refresh toalettülőke-tisztító spray 
Alkoholtartalmú, gyorsan száradó spray a toalettülőke
higiénikus tisztításához.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  nagyon kiadós
•  biztonságérzettel és jó érzéssel tölti el a mosdó használóit

Alkalmazás/Megjegyzések
•  egyszerű kezelés (2 adagot a toalettpapírra permetezni, az ülőkét megtisztítani, majd a 

papírt a toalettcsészébe dobni)

STOKO® Refresh Wash bőrtisztító hab (3-B) 
Krémes állagú, fi nompórusú kézmosó hab nagyobb
igénybevételre. Illatosított kézmosó hab hidratáló összetevővel.

Felhasználási terület
•  tusolásra is alkalmas

Műszaki adatok/Kivitelek
•  aloe verával és glicerinnel ápol, illatosított
•  szappanmentes, semleges pH-val
•  az EU környezetbarát jelölésével kitüntetve

STOKO® Refresh 500 adagoló
A STOKO®-Refresh termékcsalád bármely 500 ml-es
fl akonban forgalmazott tagjával használható adagoló.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  egyszerű betöltés és kezelés
•  a fl akon tartalma nem érintkezik az adagolóval, ezért különösen higiénikus
•  könyökkel is higiénikusan kezelhető
• méret: szélesség x magasság x mélység

Anyag
•  hosszú életű adagolóház ABS műanyagból és üvegszál erősítésű polipropilénből
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Szín Méret Cikkszám

fekete 137 x 271 x 101 mm 634868

fehér 137 x 271 x 101 mm 634863

Szín Méret Cikkszám

fehér 170 x 275 x 101 mm 819775

STOKO® Refresh 1000 adagoló
A STOKO®-Refresh termékcsalád bármely 500 és 1000 ml-es
fl akonban forgalmazott tagjával használható adagoló.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  egyszerű betöltés és kezelés
•  a fl akon tartalma nem érintkezik az adagolóval, ezért különösen higiénikus
•  könyökkel is higiénikusan kezelhető
• méret: szélesség x magasság x mélység

Anyag
•  hosszú életű adagolóház ABS műanyagból és üvegszál erősítésű polipropilénből

STOKO® Refresh Touchless adagoló 
Érintés nélkül üzemeltethető adagoló, amely a manuális
4 az 1-ben adagolórendszer előnyeit a legmagasabb fokú
kényelemmel és maximális higiéniával ötvözi.
A STOKO®-Refresh termékcsalád bármely 500 és 1000 ml-es
fl akonban forgalmazott tagjával használható.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  érintés nélkül működtethető
•  elemről* üzemel, elektromos csatlakozást nem igényel (*4 db C típusú LR149 BABY elem, 

nem tartozék)
•  többszínű LED állapot- és elemtöltöttség kijelzés
•  a lekerekített felületek megakadályozzák a szennyeződés lerakódását
•  higiénikus: a fl akon az egyszer használatos pumpával együtt cserélhető
• méret: szélesség x magasság x mélység

Anyag
•  hosszú élettartamú adagolóház ABS műanyagból és üvegszál erősítésű polipropilénből
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Haberkorn Márkaminőség

Haberkorn Márkaminőség

Haberkorn Márkaminőség

Méret típus Tartalom Szín Cikkszám

32 x 36 mm nehéz 1 db 500 lapos tekercs kék 859029

könnyű 1 db 600 lapos tekercs fehér B14250

Tömeg Rétegszám Méret Mennyiség Szín Cikkszám

2 x 19 g/m² 2 összeragasztott réteg 22 x 36 mm 2 db 1000 kendőt tartalmazó tekercs kék A83382

3 x 18 g/m² 3 összeragasztott réteg 38 x 36 mm 2 db 500 kendőt tartalmazó tekercs kék 561028

Tömeg Rétegszám Méret Mennyiség Szín Cikkszám

4 x 18 g/m² 4 rétegű 37 x 36 mm 1 db 1000 kendőt tartalmazó tekercs fehér A83401

H-Plus PolyProp törlőkendő
Speciális törlőkendő sima felületek nedves tisztításához
(szivacshatás).

Felhasználási terület
•  grafi kai ipar, járműgyártás, lakkozó üzemek

Műszaki adatok/Kivitelek
•  sokoldalúan használható
•  kicsavarható
•  szöszmentes
•  oldószerekkel szemben ellenálló
•  antisztatikus

Anyag
•  100% polipropilén, nyomott mintás, perforált

H-Plus Universal törlőkendő
Általános tisztítási feladatokhoz, pl. víz, olaj vagy zsír gyors
felszívására és eltávolítására műhelyekben és az iparban.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  térfogatnövelt szerkezet
•  nem szakad
•  szöszmentes
•  oldószerekkel szemben mérsékelten ellenálló
•  magas szennyeződés-felvevő képesség

Alkalmazás/Megjegyzések
•  a 3 rétegű H-Plus Universal törlőkendő elnyerte a Nordic Swan ökológiai címkét és a 

Haberkorn „Egyszerűen fenntartható” minősítését.

Anyag
•  100%-ig újrahasznosított papír, perforált

H-Plus Universal 4+ törlőkendő
Általános tisztítási feladatokhoz, pl. víz, olaj vagy zsír
eltávolítására műhelyekben és az iparban.

Műszaki adatok/Kivitelek
•  térfogatnövelt szerkezet
•  nem szakad
•  csekély mértékben szöszölődik
•  olajjal szemben ellenálló, oldószereknek részben ellenálló
•  erősen nedvszívó

Anyag
•  cellulóz
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Méret Szín Cikkszám

158 x 224 mm zöld 178181

Scotch-Brite™ 96 dörzsi
Nagy teljesítményű, nyitott szerkezetű dörzsi általános
tisztítási feladatokhoz.

Felhasználási terület
•  nem kényes felületek alap- és karbantartó jellegű tisztítására

Műszaki adatok/Kivitelek
•  forró vízzel használható és könnyen kimosható
•  hosszú élettartam
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NO

RDIC ECOLABEL

EU-Ecolabel
Az Európai Unió öko-címkéje (másképpen: eurovirág) fogyasztási 
cikkek és szolgáltatások minősítésére használt nemzetközi jelölés. 
Olyan termékeket jelöl, amelyek nem terhelik a környezetet, 
továbbá más hasonló termékekhez viszonyítva csekély kockázatot 
jelentenek az egészségre nézve. 
Egyike a környezetbarát és megbízható termékek kiválasztását 
megkönnyítő azonosítóknak.

Nordic Swan (északi hattyú) öko-címke
Az északi öko-címke (másképpen: „Nordic Swan” vagy „északi 
hattyú”) 1989 óta használatos Norvégiában, Svédországban, 
Finnországban, Izlandon és Dániában fogyasztási cikkek és 
szolgáltatások jelölésére. Olyan termékeknek ítélik oda, amelyek 
teljes élettartamuk fi gyelembe vételével – a nyersanyag-kiterme-
léstől a gyártáson át egészen az ártalmatlanításig – különösen 
környezetbarátnak nevezhetők. Az északi hattyú garancia arra, 
hogy a termék előállításához felhasznált alapanyagok felelősség-
tudatos erdőgazdálkodásból, vagyis olyan erdőből származnak, 
ahol a ma élő és az eljövendő generációk szociális, gazdasági 
és ökológiai igényeire egyaránt tekintettel folyik a fakitermelés 
és a gazdálkodás.

Einfach Nachhaltiger („Egyszerűen fenntartható”)
Ahhoz, hogy a Haberkorn ezzel a jelöléssel lásson el egy terméket, 
annak négy kategória közül (ártalmatlanítás, anyag, felhaszná-
lás, előállítás) legalább egy tekintetében fenntarthatóbbnak kell 
bizonyulnia a hasonló termékeknél.

A TÜV Rheinland öko-mérleg tanúsítványa
A TÜV Rheinland LGA Products GmbH az LCA tanúsítvány (Life 
Cycle Assessment – életciklus-vizsgálat) odaítélését megelőzően 
kimerítő ökomérleg-elemzésnek veti alá a szóban forgó terméket, 
amely a felhasznált nyersanyagok előállításától és szállításától 
kezdve a gyártáson át egészen a felhasználásig és az ártalmat-
lanításig mindenre kiterjed. Ezt a minősítést csupán a minden 
szempontból környezetbarátnak nevezhető termékek nyerhetik el.

ECARF pecsét
Az ECARF Alapítvány (European Center for Allergy Research 
Foundation – Európai Központi Allergiakutatási Alapítvány) az 
ECARF minőségi pecsétet antiallergén termékeknek ítéli oda.
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shop.haberkorn.hushop.haberkorn.hu

Icon: a Fristads Kansas munkaruházati termékcsaládja
– 4 sorozat széles szín- és modellválasztékkal

Az Iconnak köszönhetően alkalmazottai a munkahelyi adottságoknak és követelményeknek megfelelő, ám mégis egységes 
összképet nyújtó munkaruházatot viselhetnek.

Icon One / Icon Two
Egyedülálló LUXE anyagból készült termékek, amely a pamut kényelmét a poliészter szilárdságával ötvözik.
95 °C-on mosható – nagyüzemi mosásra alkalmas.

Icon Light / Icon Cool
Magas hőmérsékletű környezetben végzett – akár kültéri, akár beltéri – ipari tevékenységekhez és
szolgáltatásokhoz ideális munkaruhák. Az Icon Cool a kritikus helyeken légáteresztő hálós kialakítással készül.

Icon One
Egyszínű munkaruhák – 8 szín, poliészter-pamut keverék (295 g/m2)

Icon Two
Kétszínű munkaruhák – 10 szín, poliészter-pamut keverék (295 g/m2)
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Kombinálja a masszív, kétszínű Icon Two munkanadrágot a könnyű, egyszínű Icon Light munkadzsekivel vagy a jól szellőző 
Icon Cool munkadzsekit a strapabíró Icon One munkanadrággal!
Önnél a választás – egységes egy- és kétszínű, a különböző hőmérsékletekhez mégis remekül igazodó munkaruházati termékek. 
Minden sorozaton belül rendelhető:

Ezen kívül színben a fentiekkel harmonizáló rövidnadrágok, mellények, overallok, köpenyek, valamint softshell és téli dzsekik is rendelhetők.

Icon Light
Egyszínű munkaruhák – 8 színben, könnyű poliészter-pamut keverék (245 g/m2)

Icon Cool
Kétszínű munkaruhák – 8 színkombináció, könnyű pamut-poliészter keverék (245 g/m2),
a kritikus helyeken légáteresztő hálós kialakítással.

munkadzseki nadrág melles nadrág
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Icon Two munkaruhák – egyszerű színválasztás

szürke/piros

tengerészkék/szürke

királykék/tengerészkék

tengerészkék/királykék

 világos/sötét katonazöld

khaki/fekete

khaki/zöld

szürke/fekete

fehér/szürke

fekete/szürke

A vállalkozásához vagy ágazatához illő színkombinációban keres munkaruhát? Az Icon Two sorozatban 
megtalálja!
Segítünk kiválasztani egyedi munkaruhái színét. A Fristads Kansas széles színpalettát kínál tíz különböző színkombinációval.
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szürke/
piros

szürke/
fekete

tengerészkék/
szürke

királykék/
tengerészkék

tengerészkék/
királykék

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

XS 694769 694771 697447 694773 694776

S 646988 646981 646939 646946 646953

M 646989 646982 646940 646947 646954

L 646990 646983 646941 646948 646955

XL 646991 646984 646942 646949 646956

XXL 646992 646985 646943 646950 646957

világos/sötét 
katonazöld

khaki/
fekete

khaki/
zöld

fehér/
szürke

fekete/
szürke

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

XS 697443 697445 697444 697449 694777

S 646960 646967 646974 646619 646995

M 646961 646968 646975 646933 646996

L 646962 646969 646976 646934 646997

XL 646963 646970 646977 646935 646998

XXL 646964 646971 646978 646936 646999

Nagyszabású vállalkozás – komoly eredmények

A Fristads Kansas munkaruhákat a világ egyik legnagyobb gyártója, a Kwintet 
gyártja. A funkció mellett a magas szintű védelem, a hosszú élettartam és a legújabb 
technológiák alkalmazása is fenntarthatóvá teszi a Kwintet termékeket. A világ 
különböző részein gyártó, több ezer főt foglalkoztató és vevők millióit kiszolgáló 
vállalatcsoport csatlakozott a Fair Wear Foundation alapítványhoz, és e vállalás 
szellemében világszerte megszámlálhatatlanul sok gyárban javítja fenntartható 
módon a munkakörülményeket.

Icon Two munkadzseki
Modern, kétszínű kivitelben készült dzseki, színben elütő
varratokkal és diszkrét oldalsó fényvisszaverő csíkokkal
a jó láthatóságért.

Előnyök/Kivitelek
• ergonomikus szabás a tökéletes illeszkedésért és szabad mozgásért
• előformázott kabátujjak, rejtett elülső cipzár
• állítható derékrész és mandzsetta
• tágas mell- és oldalzsebek
• tollzseb és belső mellzseb tágas és zárható mobiltelefon-tartó zsebbel

Anyag
• 65% poliészter, 35% pamut (Luxe minőség), kb.295 g/m2 súly
• antisztatikus

Kezelési útmutató

j# 72C
694769

694771

 www.haberkorn.hu  Munkavédelem 2016 257

Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Munkaruházat
Munkaruhák



szürke/
piros

szürke/
fekete

tengerészkék/
szürke

királykék/
tengerészkék

tengerészkék/
királykék

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

44 647107 647094 647016 647029 647042

46 647108 647095 647017 647030 647043

48 647109 647096 647018 647031 647044

50 647110 647097 647019 647032 647045

52 647111 647098 647020 647033 647046

54 647112 647099 647021 647034 647047

56 647113 647100 647022 647035 647048

58 647114 647101 647023 647036 647049

60 6647115 647102 647024 647037 647050

világos/sötét 
katonazöld

khaki/
fekete

khaki/
zöld

fehér/
szürke

fekete/
szürke

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

44 647055 647068 647081 647003 647120

46 647056 647069 647082 647004 647121

48 647057 647070 647083 647005 647122

50 647058 647071 647084 647006 647123

52 647059 647072 647085 647007 647124

54 647060 647073 647086 647008 647125

56 647061 647074 647087 647009 647126

58 647062 647075 647088 647010 647127

60 647063 647076 647089 647011 647128

Icon Two munkanadrág
Modern, alacsony derekú szabás, sportos derékkal,
elöl és hátul a térden diszkrét fényvisszaverő
csíkokkal a jó láthatóságért.

Előnyök/Kivitelek
• ergonomikus szabás a tökéletes illeszkedésért és szabad mozgásért
• gombbal és cipzárral záródó slicc, két oldalzseb, kalapácstartó, colostoktartó zseb CORDURA® 

erősítéssel, zsebfedős combzseb, két tollzseb és tépőzárral zárható mobiltelefon-tartó zseb, 
egy zsebfedős és egy zsebfedő nélküli farzseb

• térdpárnatartó zseb

Anyag
• 65% poliészter, 35% pamut (Luxe minőség), kb. 295 g/m2 súly

Kezelési útmutató

j# 72C

647107

647016

647029

647042

258 Munkavédelem 2016 www.haberkorn.hu

Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Munkaruházat
Munkaruhák



szürke/
piros

szürke/
fekete

tengerészkék/
szürke

királykék/
tengerészkék

tengerészkék/
királykék

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

44 647237 647224 647146 647159 647172

46 647238 647225 647147 647160 647173

48 647239 647226 647148 647161 647174

50 647240 647227 647149 647162 647175

52 647241 647228 647150 647163 647176

54 647242 647229 647151 647164 647177

56 647243 647230 647152 647165 647178

58 647244 647231 647153 647166 647179

60 647245 647232 647154 647167 647180

világos/sötét 
katonazöld

khaki/
fekete

khaki/
zöld

fehér/
szürke

fekete/
szürke

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

44 647185 647198 647211 647133 647250

46 647186 647199 647212 647134 647251

48 647187 647200 647213 647135 647252

50 647188 647201 647214 647136 647253

52 647189 647202 647215 647137 647254

54 647190 647203 647216 647138 647255

56 647191 647204 647217 647139 647256

58 647192 647205 647218 647140 647257

60 647193 647206 647219 647141 647258

Icon Two melles nadrág
Melles nadrág rugalmas pánttal és számos
praktikus elemmel.

Előnyök/Kivitelek
• széles és rugalmas pánt ütésálló műanyagból készült Fix-Lock csattal
• diszkrét fényvisszaverő csíkok elöl és hátul a térden a jó láthatóságért
• gombbal állítható derékrész, kalapácstartó és dupla colostoktartó zseb
• nagyméretű, zsebfedős, patentos mellzseb, cipzáras belső zseb
• két oldalzseb, patentos derékrész, tollzsebek és farzsebek – a jobb oldali zsebfedős
• a bal száron combzseb és zárható mobiltartó zseb
• térdpárnatartó zseb

Anyag
• 65% poliészter, 35% pamut (Luxe minőség), kb. 295 g/m2 súly

Kezelési útmutató

j# 72C
647146

647185
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szürke/
piros

szürke/
fekete

királykék/
tengerészkék

tengerészkék/
királykék

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

XS 725683 725684 725687 725809

S 647292 647286 647262 647268

M 647293 647287 647263 647269

L 647294 647288 647264 647270

XL 647295 647289 647265 647271

XXL 647296 647290 647266 647272

világos/sötét
katonazöld

khaki/
fekete

fekete/
szürke

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

XS 725681 725685 725691

S 647274 647280 647298

M 647275 647281 647299

L 647276 647282 647300

XL 647277 647283 647301

XXL 647278 647284 647302

Icon Two overall
Rejtett, kétirányú cipzárral záródó overall a hátán hajtással.

Előnyök/Kivitelek
• diszkrét fényvisszaverő csíkok elöl és hátul a jó láthatóságért
• két db zsebfedős, patentos mellzseb, karzseb
• két oldalzseb, belső mellzseb
• egy zsebfedős és egy zsebfedő nélküli farzseb
• kalapácstartó és dupla colostoktartó zseb CORDURA® erősítéssel
• zsebfedős, patentos oldalzseb és két tollzseb
• cipzáras, zsebfedős mobiltartó zseb
• állítható mandzsetta, oldalt gumírozott derékrész
• térdpárnatartó zseb

Anyag
• 65% poliészter, 35% pamut (Luxe minőség), kb. 295 g/m2 súly

Kezelési útmutató

j# 72C

725683

725681
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szürke/
piros

királykék/
tengerészkék

tengerészkék/
királykék

fekete/
szürke

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

S 649910 649843 649820 649920

M 649912 649844 649834 649933

L 649914 649845 649836 649934

XL 649915 649846 649837 649936

XXL 649916 649848 649838 649937

XXXL 649918 649850 649839 649938

Méret Szín Cikkszám

24,5 x 1,6 cm szürke 911035

Tartozék

Fristads® Kansas® térdpárna
Megfelel az EN 14404 szabvány szerinti 2-es típusú, 1-es szintű védelmet nyújtó 
térdpárnákra vonatkozó követelményeknek.

Anyag
• 100% polietilén

Icon Two férfiköpeny
Rejtett patentolású férfi köpeny hátsó övvel.

Előnyök/Kivitelek
• két db benyúlós zseb
• egy zsebfedős és egy zsebfedő nélküli mellzseb, mobiltartó zseb, tépőzáras szerszámtartó 

hurok
• belső zseb

Anyag
• 65% poliészter, 35% pamut (Luxe minőség), kb. 295 g/m2 súly

Kezelési útmutató

j# 72CG

649820
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szürke/
piros

szürke/
fekete

tengerészkék/
szürke

királykék/
tengerészkék

tengerészkék/
királykék

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

44 647409 647396 647318 647331 647344

46 647410 647397 647319 647332 647345

48 647411 647398 647320 647333 647346

50 647412 647399 647321 647334 647347

52 647413 647400 647322 647335 647348

54 647414 647401 647323 647336 647349

56 647415 647402 647324 647337 647350

58 647416 647403 647325 647338 647351

60 647417 647404 647326 647339 647352

világos/sötét 
katonazöld

khaki/
fekete

khaki/
zöld

fehér/
szürke

fekete/
szürke

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

44 647357 647370 647383 647305 647422

46 647358 647371 647384 647306 647423

48 647359 647372 647385 647307 647424

50 647360 647373 647386 647308 647425

52 647361 647374 647387 647309 647426

54 647362 647375 647388 647310 647427

56 647363 647376 647389 647311 647428

58 647364 647377 647390 647312 647429

60 647365 647378 647391 647313 647430

Szín Szélesség Hosszúság Cikkszám

fekete 4 cm 120 cm 236864

Icon Two munkanadrág
Kiváló illeszkedés és hosszú élettartam.

Előnyök/Kivitelek
• két oldalzseb, egy zsebfedős és egy zsebfedő nélküli farzseb
• zsebfedős oldalzseb, két tollzseb és egy tépőzáras mobiltartó zseb
• colostoktartó zseb CORDURA® erősítéssel

Anyag
• 65% poliészter, 35% pamut (Luxe minőség), kb.295 g/m2 súly

Kezelési útmutató

j# 72C

Sztreccs öv
Állítható hosszúságú sztreccs öv rézcsattal.

Anyag
• erős sztreccsanyag (70% polipropilén, 30% latexbevonatos cérna)

647409

647318

647331
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szürke/
piros

szürke/
fekete

tengerészkék/
szürke

királykék/
tengerészkék

tengerészkék/
királykék

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

XS 721028 773995 721031 721030 721032

S 647532 773986 647497 647504 647511

M 647533 773987 647498 647505 647512

L 647534 773988 647499 647506 647513

XL 647535 773989 647500 647507 647514

XXL 647536 773990 647501 647508 647515

világos/sötét 
katonazöld

khaki/
fekete

khaki/
zöld

fehér/
szürke

fekete/
szürke

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

XS 721026 842567 721029 721035 721034

S 647518 842565 647525 647490 647539

M 647519 842564 647526 647491 647540

L 647520 842563 647527 647492 647541

XL 647521 842566 647528 647493 647542

XXL 647522 842561 647529 647494 647543

Nagyszabású vállalkozás – komoly eredmények

A Fristads Kansas munkaruhákat a világ egyik legnagyobb gyártója, a Kwintet 
gyártja. A funkció mellett a magas szintű védelem, a hosszú élettartam és a legújabb 
technológiák alkalmazása is fenntarthatóvá teszi a Kwintet termékeket. A világ 
különböző részein gyártó, több ezer főt foglalkoztató és vevők millióit kiszolgáló 
vállalatcsoport csatlakozott a Fair Wear Foundation alapítványhoz, és e vállalás 
szellemében világszerte megszámlálhatatlanul sok gyárban javítja fenntartható 
módon a munkakörülményeket.

Icon Two mellény
Könnyű, steppelt thermoanyaggal bélelt,
a hidegebb évszakokban is hordható munkamellény.

Előnyök/Kivitelek
• rövid állógallér, rejtett cipzár, patentos hajtóka
• mindkét oldalon oldalzseb, egy zsebfedős és egy zsebfedő nélküli mellzseb, tépőzáras 

mobiltartó zseb

Anyag
• 65% poliészter, 35% pamut (Luxe minőség), kb.295 g/m2 súly
• steppelt thermobélés

Kezelési útmutató

f#91C

647532

647497
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A vállalati arculatnak megfelelő munkaruházat

A Haberkorn a munkaruházati termékek igen gazdag válasz-
tékát tartja készleten. Speciális igények esetén a Haberkorn 
sok-sok éve kínál az egyedi céges arculatnak megfelelő, 
egyedi logózású termékeket is.

Hogyan működik?
• A dizájn meghatározása
• A kívánt opciók (szín, tömeg, céges logó) rögzítése
• Az árat és a szállítási határidőt is tartalmazó ingyenes ajánlat
• Igény esetén legkésőbb 3 héten belül minta
• Minimális rendelési mennyiség: rendelésenként 50 db, ami 

különböző méreteket és modelleket is tartalmazhat

Az alábbiakat garantáljuk Önöknek
• feldolgozás, moshatóság és színhűség tekintetében a 

legjobb minőség
• károsanyagmentes, tisztességesen előállított és környe-

zetbarát, márkás szövetek
•  gyors és megbízható lebonyolítás: 3 héten belül minta,

a megbízástól számított 6 héten belüli szállítás
•  európai gyártás

További információért és tanácsért forduljon 
Haberkorn ügyféltanácsadójához!
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Haberkorn Márkaminőség

szürke/
fekete

búzakék/
fekete

antracit/
piros

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

44 883177 883195 B10443

46 883178 883197 B10450

48 883179 883198 B10453

50 883181 883199 B10454

52 883182 883201 B10455

54 883184 883202 B10456

56 883185 883203 B10457

58 883187 883205 B10459

60 883188 883206 B10460

62 883190 883207 B10461

64 883191 883209 B10462

66 883194 883210 B10463

Egyszerűen előnyös: a Haberkorn saját márkája

A Haberkorn új saját márkája mindenki számára a legjobb választás, aki az 
ár-érték arány, az elérhetőség és a minőség optimális kombinációját keresi.

Előny az ár-érték arány tekintetében
Márkaminőség rendkívül gazdaságos ár mellett 

Előny az elérhetőség tekintetében
A megrendeléstől számított 24 órán belül kézhez veheti a raktári termékeket.

Előny a minőség tekintetében
Ellenőrzött minőség Magyarország egyik legnagyobb műszaki kereskedő 
cégétől.

A H-Plus választása tehát jelentős előnyökkel jár.

883177

883195

B10443

H-Plus Pro-Line munkadzseki
Modern, sportos fazonú, kiváló minőségű, márkás szövetből
készült, könnyű és jól lélegző dzseki.

Felhasználási terület
• meleg munkakörnyezetben és fi zikálisan megerőltető tevékenységekhez is kitűnő választás.

Előnyök/Kivitelek
• diszkrét fényvisszaverő csíkok a jó láthatóságért
•  két zárható mellzseb, mindkét oldalon benyúlós zseb
•  karzseb, rejtett elülső cipzár
•  állítható derékbőség és mandzsetták

Anyag
• 65% poliészter, 35% pamut, kb.245 g/m2 súly

Kezelési útmutató

n#2G6
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https://shop.haberkorn.hu?s=883179
https://shop.haberkorn.hu?s=883181
https://shop.haberkorn.hu?s=883182
https://shop.haberkorn.hu?s=883201
https://shop.haberkorn.hu?s=883184
https://shop.haberkorn.hu?s=883202
https://shop.haberkorn.hu?s=883185
https://shop.haberkorn.hu?s=883203
https://shop.haberkorn.hu?s=883187
https://shop.haberkorn.hu?s=883188


Haberkorn Márkaminőség

szürke/
fekete

búzakék/
fekete

antracit/
piros

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

44 883211 883225 B10519

46 883212 883226 B10521

48 883213 883227 B10523

50 883215 883228 B10525

52 883216 883229 B10526

54 883217 883230 B10527

56 883218 883231 B10529

58 883219 883232 B10534

60 883221 883233 B10535

62 883222 883234 B10537

64 883223 883235 B10538

66 883224 883236 B10539

H-Plus Pro-Line munkanadrág
Modern, sportos fazonú, kiváló minőségű, márkás
szövetből készült, könnyű és jól lélegző nadrág.

Felhasználási terület
• meleg munkakörnyezetben és fi zikálisan megerőltető tevékenységekhez is kitűnő választás.

Előnyök/Kivitelek
• diszkrét fényvisszaverő csíkok a jó láthatóságért
• két db zárható farzseb, mindkét oldalon benyúlós zseb
• zárható oldalzseb, mobiltartó zseb, colostoktartó zseb, tollzseb

Anyag
• 65% poliészter, 35% pamut, kb. 245 g/m2 súly

Kezelési útmutató

n#2G6

883211

883225

B10519
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https://shop.haberkorn.hu?s=883211
https://shop.haberkorn.hu?s=883211
https://shop.haberkorn.hu?s=883212
https://shop.haberkorn.hu?s=883213
https://shop.haberkorn.hu?s=883227
https://shop.haberkorn.hu?s=883215
https://shop.haberkorn.hu?s=883216
https://shop.haberkorn.hu?s=883229
https://shop.haberkorn.hu?s=883217
https://shop.haberkorn.hu?s=883218
https://shop.haberkorn.hu?s=883219
https://shop.haberkorn.hu?s=883221


Haberkorn Márkaminőség

szürke/
fekete

búzakék/
fekete

antracit/
piros

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

44 883237 883250 B10541

46 883238 883251 B10542

48 883239 883252 B10544

50 883240 883253 B10545

52 883241 883254 B10547

54 883242 883255 B10550

56 883243 883256 B10551

58 883244 883257 B10552

60 883245 883258 B10554

62 883246 883260 B10556

64 883248 883261 B10557

66 883249 883262 B10558

H-Plus Pro-Line melles nadrág
Modern, sportos fazonú, kiváló minőségű, márkás
szövetből készült, könnyű és jól lélegző nadrág.

Felhasználási terület
• meleg munkakörnyezetben és fi zikálisan megerőltető tevékenységekhez is kitűnő választás.

Előnyök/Kivitelek
• diszkrét fényvisszaverő csíkok a jó láthatóságért, kényelmes és rugalmas pánt
• zsebfedős mellzseb, két zárható farzseb
• mindkét oldalon benyúlós zseb, zárható oldalzsebek
• mobiltartó zseb, colostoktartó zseb, tollzseb

Anyag
• 65% poliészter, 35% pamut, kb. 245 g/m2 súly

Kezelési útmutató

n#2G6

883237

883250

B10541
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https://shop.haberkorn.hu?s=883239
https://shop.haberkorn.hu?s=883240
https://shop.haberkorn.hu?s=883241
https://shop.haberkorn.hu?s=883254
https://shop.haberkorn.hu?s=883242
https://shop.haberkorn.hu?s=883255
https://shop.haberkorn.hu?s=883243
https://shop.haberkorn.hu?s=883256
https://shop.haberkorn.hu?s=883244
https://shop.haberkorn.hu?s=883245


Haberkorn Márkaminőség

szürke/
fekete

búzakék/
fekete

antracit/
piros

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

44 B31187 B31582 B31681

46 B31335 B31583 B31682

48 B31340 B31584 B31683

50 B31341 B31585 B31684

52 B31342 B31586 B31685

54 B31344 B31587 B31686

56 B31346 B31588 B31687

58 B31347 B31589 B31689

60 B31348 B31590 B31690

62 B31349 B31591 B31691

64 B31350 B31592 B31693

66 B31351 B31593 B31694

H-Plus Pro-Line overall
Modern, sportos fazonú, kiváló minőségű, márkás
szövetből készült, könnyű és jól lélegző overall.

Felhasználási terület
• meleg munkakörnyezetben és fi zikálisan megerőltető tevékenységekhez is kitűnő választás

Előnyök/Kivitelek
• diszkrét fényvisszaverő csíkok a jó láthatóságért
• két zárható mellzseb, mindkét oldalon benyúlós zseb, karzseb
• rejtett elülső cipzár, oldalt gumírozott derékrész
• állítható mandzsetta

Anyag
• 65% poliészter, 35% pamut, kb. 245 g/m2 súly

Kezelési útmutató

n#2G6

B31187

B31582

B31681
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Haberkorn Márkaminőség

szürke/
fekete

búzakék/
fekete

antracit/
piros

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

44 B31191 B31610 B31710

46 B31366 B31611 B31715

48 B31367 B31612 B31718

50 B31376 B31613 B31719

52 B31377 B31614 B31720

54 B31379 B31615 B31721

56 B31380 B31617 B31722

58 B31381 B31618 B31723

60 B31382 B31619 B31724

62 B31383 B31620 B31725

64 B31384 B31622 B31727

66 B31386 B31623 B31728

Egyszerűen előnyös: a Haberkorn saját márkája

A Haberkorn új saját márkája mindenki számára a legjobb választás, aki az 
ár-érték arány, az elérhetőség és a minőség optimális kombinációját keresi.

Előny az ár-érték arány tekintetében
Márkaminőség rendkívül gazdaságos ár mellett 

Előny az elérhetőség tekintetében
A megrendeléstől számított 24 órán belül kézhez veheti a raktári termékeket.

Előny a minőség tekintetében
Ellenőrzött minőség Magyarország egyik legnagyobb műszaki kereskedő 
cégétől.

A H-Plus választása tehát jelentős előnyökkel jár.

H-Plus Pro-Line mellény
Modern, sportos fazonú, kiváló minőségű, márkás
szövetből készült mellény. Könnyű steppelt béléssel,
melegen tartja a törzset és véd a huzat ellen.

Előnyök/Kivitelek
• diszkrét fényvisszaverő csíkok a jó láthatóságért
• két zárható mellzseb, mindkét oldalon benyúlós zseb
• rejtett elülső cipzár
• állítható derékbőség

Anyag
•  65% poliészter, 35% pamut, kb. 290 g/m2 súly

Kezelési útmutató

f#4C6

B31191

B31610

B31710
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Haberkorn Márkaminőség

szürke/
fekete

búzakék/
fekete

antracit/
piros

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

44 883265 883279 B10641

46 883266 883280 B10644

48 883267 883281 B10645

50 883270 883283 B10646

52 883271 883284 B10647

54 883272 883285 B10648

56 883273 883286 B10651

58 883274 883287 B10654

60 883275 883288 B10655

62 883276 883289 B10656

64 883277 883290 B10657

66 883278 883292 B10658

H-Plus Pro-Line rövidnadrág
Modern, sportos fazonú, kiváló minőségű, márkás
szövetből készült, könnyű és jól lélegző rövidnadrág.

Felhasználási terület
• meleg munkakörnyezetben és fi zikálisan megerőltető tevékenységekhez is kitűnő választás.

Előnyök/Kivitelek
•  diszkrét fényvisszaverő csíkok a jó láthatóságért
• két db zárható farzseb, mindkét oldalon benyúlós zseb
• zárható oldalzseb, mobiltartó zseb, colostoktartó zseb, tollzseb

Anyag
•  65% poliészter, 35% pamut, kb. 245 g/m2 súly 

Kezelési útmutató

n#2G6

883265

883279

B10641
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https://shop.haberkorn.hu?s=883281
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https://shop.haberkorn.hu?s=883286
https://shop.haberkorn.hu?s=883287
https://shop.haberkorn.hu?s=883288


Haberkorn Márkaminőség

Haberkorn Márkaminőség

szürke/
fekete

búzakék/
fekete

antracit/
piros

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

44 B31190 B31595 B31698

46 B31352 B31598 B31699

48 B31353 B31599 B31700

50 B31354 B31600 B31701

52 B31356 B31601 B31702

54 B31357 B31602 B31703

56 B31358 B31603 B31704

58 B31359 B31604 B31705

60 B31360 B31606 B31706

62 B31361 B31607 B31707

64 B31362 B31608 B31708

66 B31363 B31609 B31709

Szín Szélesség Hosszúság Cikkszám

fekete 3,5 cm 120 cm 885478

H-Plus Pro-Line férfiköpeny
Modern, sportos fazonú, kiváló minőségű, márkás
szövetből készült munkaköpeny.

Előnyök/Kivitelek
• könnyű és jól lélegző
• diszkrét fényvisszaverő csíkok a jó láthatóságért
• két zárható mellzseb, mindkét oldalon benyúlós zseb, karzseb
• állítható mandzsetta

Anyag
• 65% poliészter, 35% pamut, kb. 210 g/m2 súly

Kezelési útmutató

n#2G6

H-Plus Pro-Line öv
Rugalmasan állítható hosszúságú, masszív textilöv
egyszerűen kezelhető csattal.

Anyag
• megerősített polipropilén

B31190

B31595

B31698
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Haberkorn Márkaminőség

szürke/
fekete

búzakék/
fekete

antracit/
piros

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

34 B31388 B31516 B31624

36 B31389 B31518 B31626

38 B31390 B31520 B31627

40 B31391 B31521 B31628

42 B31393 B31522 B31629

44 B31394 B31526 B31630

46 B31396 B31527 B31632

48 B31397 B31528 B31633

50 B31398 B31529 B31635

52 B31399 B31530 B31636

54 B31400 B31531 B31637

H-Plus Pro-Line női munkadzseki
Modern, sportos és nőies szabású, kiváló minőségű,
márkás szövetből készült, könnyű és jól lélegző dzseki.

Felhasználási terület
• meleg munkakörnyezetben és fi zikálisan megerőltető tevékenységekhez is kitűnő választás

Előnyök/Kivitelek
• diszkrét fényvisszaverő csíkok a jó láthatóságért
• két zárható mellzseb, mindkét oldalon benyúlós zseb, karzseb
• rejtett elülső cipzár, állítható derékbőség
• állítható mandzsetta

Anyag
• 65% poliészter, 35% pamut, kb. 245 g/m2 súly

Kezelési útmutató

n#2G6
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Haberkorn Márkaminőség

szürke/
fekete

búzakék/
fekete

antracit/
piros

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

34 B31419 B31535 B31643

36 B31420 B31539 B31644

38 B31421 B31540 B31645

40 B31423 B31541 B31646

42 B31424 B31543 B31647

44 B31425 B31544 B31648

46 B31426 B31545 B31649

48 B31443 B31546 B31650

50 B31444 B31547 B31651

52 B31446 B31548 B31652

54 B31447 B31549 B31653

H-Plus Pro-Line női munkanadrág
Modern, sportos és nőies szabású, kiváló minőségű,
márkás szövetből készült, könnyű és jól lélegző nadrág.

Felhasználási terület
• meleg munkakörnyezetben és fi zikálisan megerőltető tevékenységekhez is kitűnő választás

Előnyök/Kivitelek
• diszkrét fényvisszaverő csíkok a jó láthatóságért
• két db zárható farzseb, mindkét oldalon benyúlós zseb
• zárható oldalzseb, mobiltartó zseb, colostoktartó zseb, tollzseb

Anyag
• 65% poliészter, 35% pamut, kb. 245 g/m2 súly

Kezelési útmutató

n#2G6
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Haberkorn Márkaminőség

szürke/
fekete

búzakék/
fekete

antracit/
piros

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

34 B31455 B31551 B31654

36 B31457 B31552 B31656

38 B31458 B31553 B31657

40 B31460 B31554 B31658

42 B31461 B31556 B31659

44 B31465 B31557 B31660

46 B31466 B31558 B31661

48 B31468 B31559 B31662

50 B31470 B31560 B31663

52 B31471 B31561 B31664

54 B31473 B31562 B31665

H-Plus Pro-Line női melles nadrág
Modern, sportos és nőies szabású, kiváló minőségű,
márkás szövetből készült, könnyű és jól lélegző nadrág.

Felhasználási terület
• meleg munkakörnyezetben és fi zikálisan megerőltető tevékenységekhez is kitűnő választás

Előnyök/Kivitelek
• diszkrét fényvisszaverő csíkok a jó láthatóságért
• kényelmes és rugalmas pánt
• zsebfedős mellzseb
• két db zárható farzseb, mindkét oldalon benyúlós zseb
• zárható oldalzseb, mobiltartó zseb, colostoktartó zseb, tollzseb

Anyag
• 65% poliészter, 35% pamut, kb. 245 g/m2 súly

Kezelési útmutató

n#2G6
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Haberkorn Márkaminőség

szürke/
fekete

búzakék/
fekete

antracit/
piros

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

34 B31494 B31565 B31666

36 B31495 B31566 B31667

38 B31496 B31568 B31668

40 B31498 B31569 B31670

42 B31499 B31570 B31672

44 B31501 B31572 B31673

46 B31504 B31573 B31674

48 B31505 B31574 B31675

50 B31506 B31575 B31676

52 B31507 B31577 B31677

54 B31508 B31579 B31678

H-Plus Pro-Line női rövidnadrág
Modern, sportos és nőies szabású, kiváló minőségű,
márkás szövetből készült, könnyű és jól lélegző rövidnadrág.

Felhasználási terület
• meleg munkakörnyezetben és fi zikálisan megerőltető tevékenységekhez is kitűnő választás

Előnyök/Kivitelek
• diszkrét fényvisszaverő csíkok a jó láthatóságért
• két db zárható farzseb, mindkét oldalon benyúlós zseb
• zárható oldalzseb, mobiltartó zseb, colostoktartó zseb, tollzseb

Anyag
• 65% poliészter, 35% pamut, kb. 245 g/m2 súly

Kezelési útmutató

n#2G6
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Haberkorn Márkaminőség

Méret Szín Cikkszám

44 sötétszürke/fekete B87142

46 sötétszürke/fekete B87144

48 sötétszürke/fekete B87146

50 sötétszürke/fekete B87149

52 sötétszürke/fekete B87150

54 sötétszürke/fekete B87151

56 sötétszürke/fekete B87153

58 sötétszürke/fekete B87154

60 sötétszürke/fekete B87156

62 sötétszürke/fekete B87158

64 sötétszürke/fekete B87159

H-Plus Stretch-Line munkanadrág
Sztreccs anyagból készült munkanadrág mindazoknak,
akik számára fontos a kényelem és a funkcionalitás.
Modern fazon, praktikus és mély zsebek. Rugalmas,
könnyű és jól lélegző szövet.

Előnyök/Kivitelek
• a sztreccs fenékrész akadálytalan mozgást biztosít
• az erős igénybevételnek kitett helyeken háromszorosan megerősített varrás
• a bal száron nagy oldalzseb zárható okostelefon-tartó zsebbel
• kalapácstartó, colostoktartó zseb és tollzseb, mély benyúlós oldalzsebek
• ergonomikus kialakítású, megerősített térdrész
• rávarrt térdpárnatartó zsebek
• kiváló minőségű, YKK márkájú cipzár
• fényvisszaverő csíkok a jó láthatóságért

Anyag
• sötétszürke/fekete kevertszálas szövet, 65% poliészter, 35% pamut, kb. 310 g/m2 súly
• 88% poliészter és 12% elasztán tartalmú sztreccsszövet, kb. 230 g/m2 súly

Kezelési útmutató

f#94C
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https://shop.haberkorn.hu?s=B87156
https://shop.haberkorn.hu?s=B87158
https://shop.haberkorn.hu?s=B87159


Haberkorn Márkaminőség

Méret Szín Cikkszám

44 sötétszürke/fekete B87166

46 sötétszürke/fekete B87168

48 sötétszürke/fekete B87170

50 sötétszürke/fekete B87171

52 sötétszürke/fekete B87172

54 sötétszürke/fekete B87173

56 sötétszürke/fekete B87180

58 sötétszürke/fekete B87181

60 sötétszürke/fekete B87182

62 sötétszürke/fekete B87183

64 sötétszürke/fekete B87184

H-Plus Stretch-Line rövidnadrág
Sztreccs anyagból készült rövidnadrág mindazoknak,
akik számára fontos a kényelem és funkcionalitás.
Modern fazon, praktikus és mély zsebek. Rugalmas,
könnyű és jól lélegző szövet.

Előnyök/Kivitelek
• a sztreccs fenékrész akadálytalan mozgást biztosít
• az erős igénybevételnek kitett helyeken háromszorosan megerősített varrás
• a bal száron nagy oldalzseb zárható okostelefon-tartó zsebbel
• kalapácstartó, colostoktartó zseb és tollzseb, mély benyúlós oldalzsebek
• kiváló minőségű, YKK márkájú cipzár
• fényvisszaverő csíkok a jó láthatóságért

Anyag
• sötétszürke/fekete kevertszálas szövet, 65% poliészter, 35% pamut, kb. 310 g/m2 súly
• 88% poliészter és 12% elasztán tartalmú sztreccsszövet, kb. 230 g/m2 súly

Kezelési útmutató

f#94C
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https://shop.haberkorn.hu?s=B87166
https://shop.haberkorn.hu?s=B87168
https://shop.haberkorn.hu?s=B87170
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https://shop.haberkorn.hu?s=B87173
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https://shop.haberkorn.hu?s=B87181
https://shop.haberkorn.hu?s=B87182
https://shop.haberkorn.hu?s=B87183
https://shop.haberkorn.hu?s=B87184


olívazöld/
piros

antracit/
piros

Méret Cikkszám Cikkszám

42 953599 953563

44 953600 953564

46 953601 953565

48 953602 953566

50 953603 953567

52 953604 953568

54 953605 953569

56 953606 953570

58 953607 953571

60 953608 953572

62 953609 953573

64 953610 953574

Munkaruhák a Planamtól

A legjobb ár-érték arány

• 100 %-ban munkaruhákat gyárt
• 2,5 millió darabos raktárkészletének köszönhetően 98 %-ban azonnal szállít
• a káros anyagok kizárására törekszik, pl. Öko-Tex® Standard 100
•  munkaruhák széles és sokoldalú választéka
•  25 éve megbízható minőséget nyújtó családi vállalkozás

Basalt munkadzseki
Az ízléses, kétszínű Basalt munkaruhák kiváló minőségű
anyagokkal és optimális illeszkedéssel ötvözik a modern megjelenést.
Rendkívül strapabíró, könnyű és szakadásbiztos „Ripstop-Optik”
kevertszálas szövetből készült, kényelmes és jól kombinálható dzseki. 

Előnyök/Kivitelek
• két rávarrt oldalzseb
• a baloldalon zsebfedős-tépőzáras mellzseb, a jobboldalon duplazseb
• mobiltartó zseb a jobb oldalon
• patenttal állítható mandzsetta, kihajtós gallérpatenttal állítható derékbőség, a hátrészen két 

hajtással elöl és a háton fényvisszaverő csíkok a nagyobb biztonság érdekében

Anyag
• alapszín: 65% poliészter, 35% pamut, kb.260 g/m2 súly 
• kontrasztszín: 65% poliészter, 35% pamut, kb.285 g/m2 súly 

Kezelési útmutató

h#3G6
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olívazöld/
piros

antracit/
piros

Méret Cikkszám Cikkszám

42 953647 953611

44 953648 953612

46 953649 953613

48 953650 953614

50 953651 953615

52 953652 953616

54 953653 953617

56 953654 953618

58 953655 953619

60 953656 953620

62 953657 953621

64 953658 953622

Szín Cikkszám

szürke 655488

Basalt munkanadrág
Az ízléses, kétszínű Basalt munkaruhák kiváló minőségű
anyagokkal ötvözik a modern megjelenést. Rendkívül strapabíró, könnyű és szakadás-
biztos „Ripstop-Optik” kevertszálas szövetből készült, kényelmes és jól kombinálható 
nadrág.

Előnyök/Kivitelek
• két db cipzárral záródó, rávarrt oldalzseb
• két db rávarrt, felülről nyitható térdzseb, a jobboldalon dupla colostoktartó zseb
• a baloldalon zsebfedős-patentos combzseb, a baloldalon mobiltartó zseb
• gumírozott derékrész, két zsebfedős-tépőzáras farzseb
• cipzáras slicc, övbújtatós derékrész farmergombbal
• fényvisszaverő csíkok a nagyobb biztonságért

Alkalmazás/Megjegyzések
• ez a termék a Planam térdpárnával (cikkszám: 655488) együtt tanúsítottan az EN 14404 

szabvány szerinti 2-es típusú, 1-es szintű térdvédelmet biztosít.

Anyag
• alapszín: 65% poliészter, 35% pamut, kb.260 g/m2 súly 
• kontrasztszín: 65% poliészter, 35% pamut, kb.285 g/m2 súly

Kezelési útmutató

h#3G6

Tartozék

Planam térdpárna
Megfelel az új EN 14404 szabvány szerinti 2-es típusú, 1-es szintű védelmet nyújtó 
térpárnákra vonatkozó követelményeknek.

Előnyök/Kivitelek
• méhsejtszerkezet a kellemes viseletért és az optimális illeszkedésért

Anyag
• 100% EVA-hab

953647

953611

 www.haberkorn.hu  Munkavédelem 2016 279

Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Munkaruházat
Munkaruhák



antracit/
piros

olívazöld/
piros

Méret Cikkszám Cikkszám

42 953659 953695

44 953660 953696

46 953661 953697

48 953662 953698

50 953663 953699

52 953664 953700

54 953665 953701

56 953666 953702

58 953667 953703

60 953668 953704

62 953669 953705

64 953670 953706

Basalt melles nadrág
Az ízléses, kétszínű Basalt munkaruhák kiváló minőségű
anyagokkal ötvözik a modern megjelenést. Rendkívül strapabíró, könnyű és szakadás-
biztos „Ripstop-Optik” kevertszálas szövetből készült, kényelmes és jól kombinálható 
nadrág. 

Előnyök/Kivitelek
• két db cipzárral záródó, rávarrt oldalzseb
• két db rávarrt, felülről nyitható térdzseb, a jobboldalon dupla colostoktartó zseb, a baloldalon 

zsebfedős-patentos combzseb, a baloldalon mobiltartó zseb
• zsebfedős-tépőzáras mellzseb és két db farzseb
• cipzáras slicc, farmergombbal állítható derékbőség
• felhúzott hátrész keresztpánttal, rugalmas gumiszalag-betétes pánt, biztonsági csat
• fényvisszaverő csíkok a nagyobb biztonságért

Alkalmazás/Megjegyzések
• ez a termék a Planam térdpárnával (cikkszám: 655488) együtt használva tanúsítottan az 

EN 14404 szabvány szerinti 2-es típusú, 1-es szintű térdvédelmet biztosít.

Anyag
• alapszín: 65% poliészter, 35% pamut, kb. 260 g/m2 súly 
• kontrasztszín: 65% poliészter, 35% pamut, kb. 285 g/m2 súly 
• 3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő szövetből készült fényvisszaverő csíkok

Kezelési útmutató

h#3G6953659

953695
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Munkaruhák



antracit/
piros

olívazöld/
piros

Méret Cikkszám Cikkszám

S B82858 B82866

M B82861 B82867

L B82862 B82869

XL B82863 B82870

XXL B82864 B82871

XXXL B82865 B82872

Basalt rövidnadrág
Az ízléses, kétszínű Basalt munkaruhák kiváló minőségű
anyagokkal ötvözik a modern megjelenést. Rendkívül strapabíró, könnyű és szakadás-
biztos „Ripstop-Optik” kevertszálas szövetből készült, kényelmes és jól kombinálható 
rövidnadrág. 

Előnyök/Kivitelek
• két db rávarrt, cipzáras oldalzseb, a jobboldalon dupla colostoktartó zseb
• a baloldalon zsebfedős-patentos combzseb, a baloldalon mobiltartó zseb
• gumírozott derékrész, két db zsebfedős-tépőzáras farzseb
•  cipzáras slicc, övbújtatós derékrész farmergombbal

Anyag
• alapszín: 65% poliészter, 35% pamut, kb.260 g/m2 súly
• kontrasztszín: 65% poliészter, 35% pamut, kb.285 g/m2 súly

Kezelési útmutató

h#3G6
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búzakék/
tengerészkék/
szürke

szürke/
pala/
piros

pala/
fekete/
piros

szürke/
búzakék/
piros

bézs/
barna/
szürke

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

44 295522 295974 295545 295847 307871

46 295530 295978 295547 295850 307906

48 295531 295986 295556 295866 307911

50 295533 295987 295557 295869 307913

52 295534 295989 295558 295870 307914

54 295536 295990 295559 295871 307915

56 295538 295994 295832 295877 307917

58 295539 296027 295834 295880 307919

60 295541 296029 295836 295888 307920

búzakék/
tengerészkék/
szürke

szürke/
pala/
piros

pala/
fekete/
piros

szürke/
búzakék/
piros

bézs/
barna/
szürke

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

44 296042 296500 296558 296078 307108

46 296044 296528 296560 296094 307110

48 296045 296529 296561 296095 307111

50 296047 296531 296563 296098 307114

52 296048 296537 296565 296099 307115

54 296049 296538 296568 296100 307116

56 296050 296539 296569 296101 307117

58 296051 296109 296571 296102 307119

60 296052 296543 296572 296103 307120

Highline munkadzseki
Strapabíró munkadzseki praktikus zsebekkel.

Előnyök/Kivitelek
• két db rávarrt oldalzseb, két db zsebfedős-tépőzáras mellzseb
• a jobboldali mellzseben színes rátétek
• kihajtós gallér, a bal kabátujjon karzseb tépőzárral, állítható mandzsetta
• rejtett elülső cipzár, fényvisszaverő csíkok
• hajtások a háton, gumírozott derékrész

Anyag
• alapszín: 65% poliészter, 35% pamut, kb. 285 g/m2 súly
•  kontrasztszín: 65% poliészter, 35% pamut, kb. 320 g/m2 súly

Kezelési útmutató

h#3G6

Highline munkanadrág
Strapabíró munkanadrág sok praktikus zsebbel és
gumírozott derékrésszel.

Előnyök/Kivitelek
• két db benyúlós zseb, térdpárnatartó zsebek színes rátétekkel
• színes csíkokkal jelzett zsebnyílások és zsebfedők
• dupla colostoktartó zseb, a baloldalon zsebfedős-tépőzáras combzseb
• mobiltartó zseb, két db zsebfedős farzseb
• övbújtatós derékrész, cipzáras slicc

Anyag
• lásd a Highline munkadzsekinél
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https://shop.haberkorn.hu?s=295557
https://shop.haberkorn.hu?s=295989
https://shop.haberkorn.hu?s=295558
https://shop.haberkorn.hu?s=295990
https://shop.haberkorn.hu?s=295559
https://shop.haberkorn.hu?s=295832
https://shop.haberkorn.hu?s=295834
https://shop.haberkorn.hu?s=295836
https://shop.haberkorn.hu?s=296563
https://shop.haberkorn.hu?s=296537
https://shop.haberkorn.hu?s=296565
https://shop.haberkorn.hu?s=296538
https://shop.haberkorn.hu?s=296568
https://shop.haberkorn.hu?s=296569
https://shop.haberkorn.hu?s=296571
https://shop.haberkorn.hu?s=296572


búzakék/
tengerészkék/
szürke

szürke/
pala/
piros

pala/
szürke/
piros

szürke/
búzakék/
piros

bézs/
barna/
cink

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

44 295101 295170 295232 295296 307951

46 295108 295171 295235 295300 307956

48 295110 295172 295236 295302 307957

50 295112 295173 295238 295304 307958

52 295117 295174 295239 295305 307959

54 295118 295175 295240 295309 307960

56 295120 295176 295241 295311 307961

58 295121 295177 295243 295313 307962

60 295122 295181 295246 295317 307963

Highline melles nadrág
Strapabíró melles nadrág állítható derékbőséggel és
gumírozott derékrésszel.

Előnyök/Kivitelek
• két db benyúlós zseb, térdpárnatartó zsebek színes rátétekkel
• elütő színű zsebnyílások és zsebfedők, mobiltartó zseb
• dupla colostoktartó zseb, a baloldalon zsebfedős-tépőzáras combzseb
• zsebfedős-tépőzáras mellzseb színes rátétekkel
• két db zsebfedős farzseb, rejtett patenttal állítható derékbőség
• cipzáras slicc, magasan felhúzott hátrész keresztpánttal
• rugalmas gumiszalag-betétes pánt biztonsági csattal

Anyag
• alapszín: 65% poliészter, 35% pamut, kb. 285 g/m2 súly
• kontrasztszín: 65% poliészter, 35% pamut (Canvas® szövet), kb. 320 g/m2 súly

Kezelési útmutató

h#3G6
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https://shop.haberkorn.hu?s=295235
https://shop.haberkorn.hu?s=295236
https://shop.haberkorn.hu?s=295238
https://shop.haberkorn.hu?s=295174
https://shop.haberkorn.hu?s=295239
https://shop.haberkorn.hu?s=295175
https://shop.haberkorn.hu?s=295240
https://shop.haberkorn.hu?s=295176
https://shop.haberkorn.hu?s=295241
https://shop.haberkorn.hu?s=295243
https://shop.haberkorn.hu?s=295246


búzakék/
tengerészkék/
cink

pala/
fekete/
piros

Méret Cikkszám Cikkszám

44 513887 514171

46 513892 514180

48 513896 514182

50 513935 514183

52 513938 514189

54 513939 514193

56 513940 514195

58 513941 514197

60 513944 514200

Szín Cikkszám

szürke 655488

Highline rally overall
Strapabíró overall praktikus zsebekkel és gumírozott derékrésszel.

Előnyök/Kivitelek
• két db zsebfedős-tépőzáras mellzseb, a jobboldali zseben színes rátétek
• a bal kabátujjon mobiltartó zseb, tépőzárral állítható mandzsetta
• gumírozott derékrész, elöl rejtett, kétirányú cipzár
• hajtások a háton, két db benyúlós zseb
• dupla colostoktartó zseb, mobiltartó zseb
• a baloldalon zsebfedős-tépőzáras combzseb
• két db zsebfedős farzseb, térdpárnatartó zsebek színes rátétekkel
• színes csíkok a mellrészen, az ujjakon, a zsebnyílásoknál és a zsebfedőkön

Anyag
• alapszín: 65% poliészter, 35% pamut, kb. 285 g/m2 súly
• kontrasztszín: 65% poliészter, 35% pamut (Canvas® szövet), kb. 320 g/m2 súly

Kezelési útmutató

h#3G6

Tartozék

Planam térdpárna
Megfelel az új EN 14404 szabvány szerinti 2-es típusú, 1-es szintű védelmet nyújtó 
térpárnákra vonatkozó követelményeknek.

Előnyök/Kivitelek
• méhsejtszerkezet a kellemes viseletért és az optimális illeszkedésért

Anyag
• 100% EVA-hab
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búzakék/
tengerészkék/
szürke

pala/
fekete/
piros

Méret Cikkszám Cikkszám

44 513826 513845

46 513827 513847

48 513830 513850

50 513832 513852

52 513833 513866

54 513835 513869

56 513836 513872

58 513841 513879

60 513843 513883

Highline munkaköpeny
Strapabíró köpeny, állítható mandzsettával.

Előnyök/Kivitelek
• két db rávarrt oldalzseb, két db zsebfedős-tépőzáras mellzseb
• kihajtós gallér, a jobboldali mellzseben színes rátétek
• a bal kabátujjon mobiltartó zseb, tépőzárral állítható mandzsetta
• rejtett elülső cipzár, fényvisszaverő csíkok a mellrészen és az ujjakon
• hajtások a háton, oldalsó sliccelés

Anyag
• alapszín: 65% poliészter, 35% pamut, kb. 285 g/m2 súly
• kontrasztszín: 65% poliészter, 35% pamut (Canvas® szövet), kb. 320 g/m2 súly

Kezelési útmutató

h#3G6
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búzakék/
tengerészkék/
szürke

szürke/
pala/
piros

pala/
fekete/
piros

szürke/
búzakék/
piros

bézs/
barna/
szürke

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

XS 386087 580446 455406 685170 685172

S 295022 295040 295056 295087 307937

M 295027 295050 295057 295088 307941

L 295029 295051 295059 295089 307943

XL 295030 295052 295060 295090 307945

XXL 295031 295053 295062 295092 307946

XXXL 295033 295054 295064 295093 307947

XXXXL 384136 685169 332165 685171 685173

búzakék/
tengerészkék/
szürke

szürke/
pala/
piros

pala/
fekete/
piros

szürke/
búzakék/
piros

bézs/
barna/
szürke

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

XS 386103 685137 685139 685141 685143

S 295344 295375 295406 295417 307923

M 295347 295378 295407 295427 307926

L 295348 295379 295409 295436 307927

XL 295350 295380 295410 295513 307928

XXL 295351 295383 295411 295515 307929

XXXL 295352 295385 295412 295516 307931

XXXXL 386100 685138 685140 685142 685144

Highline rövidnadrág
Strapabíró rövidnadrág praktikus zsebekkel és
gumírozott derékrésszel.

Előnyök/Kivitelek
• két db benyúlós zseb, dupla colostoktartó zseb
• elütő színű zsebnyílások és zsebfedők
• a baloldalon zsebfedős-tépőzáras combzseb
• két db zsebfedős farzseb, gumírozott derékrész
• övbújtatós derékrész, cipzáras slicc

Anyag
• alapszín: 65% poliészter, 35% pamut, kb. 285 g/m2 súly
• kontrasztszín: 65% poliészter, 35% pamut (Canvas® szövet), kb. 320 g/m2 súly

Kezelési útmutató

h#3G6

Highline mellény
Strapabíró mellény rejtett elülső cipzárral és
gumírozott derékrésszel.

Előnyök/Kivitelek
• két db rávarrt oldalzseb
• két db zsebfedős-tépőzáras mellzseb
• a jobboldali mellzseben színes rátétek
• kihajtós gallér, csík a mellrészen, hajtások a hátrészen

Anyag
• alapszín: 65% poliészter, 35% pamut, kb. 285 g/m2 súly
• kontrasztszín: 65% poliészter, 35% pamut (Canvas® szövet), kb. 320 g/m2 súly
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https://shop.haberkorn.hu?s=295056
https://shop.haberkorn.hu?s=295057
https://shop.haberkorn.hu?s=295029
https://shop.haberkorn.hu?s=295059
https://shop.haberkorn.hu?s=295062
https://shop.haberkorn.hu?s=295407
https://shop.haberkorn.hu?s=295348
https://shop.haberkorn.hu?s=295379
https://shop.haberkorn.hu?s=295409
https://shop.haberkorn.hu?s=295410


szürke/
fekete

khaki/
fekete

Méret Cikkszám Cikkszám

44 365754 365748

46 365755 360190

48 365756 365749

50 365757 361352

52 365758 365750

54 365759 364614

56 365760 365751

58 365761 365752

60 365762 365753

Nagyszabású vállalkozás – komoly eredmények

A Fristads Kansas munkaruhákat a világ egyik legnagyobb gyártója, a Kwintet 
gyártja. A funkció mellett a magas szintű védelem, a hosszú élettartam és a legújabb 
technológiák alkalmazása is fenntarthatóvá teszi a Kwintet termékeket. A világ 
különböző részein gyártó, több ezer főt foglalkoztató és vevők millióit kiszolgáló 
vállalatcsoport csatlakozott a Fair Wear Foundation alapítványhoz, és e vállalás 
szellemében világszerte megszámlálhatatlanul sok gyárban javítja fenntartható 
módon a munkakörülményeket.

ProStretch munkanadrág
Mechanikailag nyúló anyagból készült munkanadrág.

Előnyök/Kivitelek
• két-két db tágas elülső zseb és farzseb
• két db anyagtartó zseb CORDURA® erősítéssel – ebből az egyik extra zsebbel, a másik 

három kisebb részre osztva, szerszámtartó hurokkal
• a nadrágszáron mobiltartó zseb és igazolványtartó zseb, valamint colostoktartó zseb
• tolltartó, késtartó
• előformázott térdrész, CORDURA® erősítésű, belső nyílású térdzsebek
• a térdpárna magassága változtatható

Anyag
• 65% poliészter, 35% pamut, kb. 300 g/m2 súly

Kezelési útmutató

w#2C7
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Méret Szín Cikkszám

44 indigókék 443173

46 indigókék 443180

48 indigókék 443181

50 indigókék 443183

52 indigókék 443184

54 indigókék 443185

56 indigókék 443186

58 indigókék 443187

60 indigókék 443188

GEN Y farmer munkanadrág
Farmerszerű munkanadrág praktikus
elrendezésű zsebekkel.

Előnyök/Kivitelek
• két db elülső zseb, az egyik érmetartóval
• két db farzseb, colostoktartó, mobiltartó, igazolványtartó és tollzseb
• tépőzáras oldalzseb, előformázott térdrész

Anyag
• 100% pamut, denim, elütő színű belső oldal, kb. 385 g/m2 súly

Kezelési útmutató

h37C#
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khaki fekete sötétkék

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

44 672169 542959 691604

46 464127 543078 396402

48 443920 529848 396403

50 443921 385239 396405

52 535470 407433 396406

54 535472 539421 396407

56 605633 542061 396408

58 443922 542961 393518

60 605634 542062 396409

62 688130 682705 699341

64 951596 951600 951604

66 951598 951602 951605

Szín Szélesség Hosszúság Cikkszám

fekete 4 cm 120 cm 236864

BPC-254 rövidnadrág
Cargo megjelenésű rövidnadrág számos praktikus zsebbel.

Előnyök/Kivitelek
• két db elülső zseb, két db rendkívül tágas farzseb, tágas, tépőzáras oldalzsebek
• oldalzseb telefontartóval, tolltartó zsebbel és két extra zsebbel – a mobiltartó zseb zsebfedős
• D-gyűrű, széles övbújtatók

Anyag
• 60% pamut, 40% poliészter, érdesített belső, kb. 295 g/m2 súly

Kezelési útmutató

h#2G7

Sztreccs öv
Állítható hosszúságú sztreccs öv rézcsattal.

Anyag
• erős sztreccsanyag (70% polipropilén, 30% latexbevonatos cérna)

672169

542959
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https://shop.haberkorn.hu?s=672169
https://shop.haberkorn.hu?s=672169
https://shop.haberkorn.hu?s=542959
https://shop.haberkorn.hu?s=691604
https://shop.haberkorn.hu?s=443920
https://shop.haberkorn.hu?s=396403
https://shop.haberkorn.hu?s=385239
https://shop.haberkorn.hu?s=396405
https://shop.haberkorn.hu?s=396406
https://shop.haberkorn.hu?s=535472
https://shop.haberkorn.hu?s=396407
https://shop.haberkorn.hu?s=396408
https://shop.haberkorn.hu?s=542961
https://shop.haberkorn.hu?s=542959


búzakék fehér

Méret Cikkszám Cikkszám

42 339639 684821

44 240083 484253

46 156464 631697

48 156467 631700

50 156469 458593

52 156474 458595

54 156476 458596

56 156478 458597

58 156479 458599

60 156480 458600

búzakék fehér

Méret Cikkszám Cikkszám

44 156434 160696

46 140067 159261

48 140069 203969

50 140074 159263

52 140076 159265

54 140078 159267

56 140079 182071

58 140080 203971

60 140081 203972

BW 270 munkakabát
A károsanyag-mentesség jegyében előállított pamutból
készült, kényelmes kabát.

Előnyök/Kivitelek
• egy belső zseb, két megerősített oldalzseb
• két db zsebfedős-gombos mellzseb
• rejtett gombolás, mandzsettás ujjak

Anyag
• 100% átlós szálvezetésű pamut, 270 g/m2 súly

Kezelési útmutató

h#2G9� színes

j#2G9� fehér

BW 270 munkanadrág
A károsanyag-mentesség jegyében előállított pamutból készült,
kényelmes nadrág. Vegyi/mechanikai hatásokkal szemben
különösen ellenálló.

Előnyök/Kivitelek
• övbújtatós derékrész, gombos slicc
• két db benyúlós elülső zseb, egy db megerősített farzseb
• egy db colostoktartó zseb

Anyag
•  100% átlós szálvezetésű pamut, 270 g/m2 súly

Kezelési útmutató

h#2G9� színes

j#2G9� fehér
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https://shop.haberkorn.hu?s=240083
https://shop.haberkorn.hu?s=156464
https://shop.haberkorn.hu?s=156467
https://shop.haberkorn.hu?s=156469
https://shop.haberkorn.hu?s=156474
https://shop.haberkorn.hu?s=156476
https://shop.haberkorn.hu?s=156478
https://shop.haberkorn.hu?s=156479
https://shop.haberkorn.hu?s=156480
https://shop.haberkorn.hu?s=156434
https://shop.haberkorn.hu?s=140067
https://shop.haberkorn.hu?s=140069
https://shop.haberkorn.hu?s=140074
https://shop.haberkorn.hu?s=140076
https://shop.haberkorn.hu?s=140078
https://shop.haberkorn.hu?s=140079
https://shop.haberkorn.hu?s=140080
https://shop.haberkorn.hu?s=140081


búzakék fehér

Méret Cikkszám Cikkszám

44 170701 484255

46 140039 203866

48 140041 203871

50 140044 203872

52 140045 203873

54 140046 203875

56 140047 203876

58 140048 203878

60 140049 203880

búzakék fehér

Méret Cikkszám Cikkszám

44 216121 252138

46 189876 198724

48 156481 204518

50 156483 204539

52 156485 198727

54 156490 198729

56 156491 204540

58 156492 204541

60 156493 198734

BW 270 melles nadrág
A károsanyag-mentesség jegyében előállított pamutból készült,
kényelmes nadrág. Vegyi/mechanikai hatásokkal szemben
különösen ellenálló.

Előnyök/Kivitelek
• mellzseb rejtett rézcipzárral
• két db rávarrt, megerősített elülső zseb
• egy db megerősített farzseb, egy db colostoktartó zseb
• gombos derékrész
• gombos slicc, felhúzott hátrész
• gumibetétes pánt biztonsági csattal

Anyag
• 100% átlós szálvezetésű pamut, 270 g/m2 súly

Kezelési útmutató

h#2G9� színes

j#2G9� fehér

BW 270 overall
A károsanyag-mentesség jegyében előállított pamutból készült,
kényelmes overall. Vegyi/mechanikai hatásokkal szemben
különösen ellenálló.

Előnyök/Kivitelek
• kihajtós gallér, kétirányú, kb. 70 cm hosszú cipzár
• két db zsebfedős mellzseb
• két db rávarrt, megerősített oldalzseb
• egy db colostoktartó zseb, két db megerősített farzseb
• kétoldalt nyitható, a kar- és a lábbőség állítható
• a hátrészen állítható gumírozás

Anyag
• 100% átlós szálvezetésű pamut, 270 g/m2 súly
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búzakék fehér

Méret Cikkszám Cikkszám

36 161733 195766

38 109799 187006

40 171534 127436

42 177948 135453

44 116642 145254

46 185965 162643

48 134031 164808

50 182297 250612

52 182298 299294

54 311728 653151

Munkaruhák a Planamtól

A legjobb ár-érték arány

• 100 %-ban munkaruhákat gyárt
• 2,5 millió darabos raktárkészletének köszönhetően 98 %-ban azonnal szállít
• a káros anyagok kizárására törekszik, pl. Öko-Tex® Standard 100
•  munkaruhák széles és sokoldalú választéka
•  25 éve megbízható minőséget nyújtó családi vállalkozás

BW hosszú ujjú női munkaköpeny
¾-es „princess” szabású női munkaköpeny.

Előnyök/Kivitelek
• kifordított gallér, pantentos kivitel
• két db oldalzseb, hátul öv

Alkalmazás/Megjegyzések
• a fehér színű változata 10-es faktoros UV-védelmet biztosít

Anyag
• 100% pamut, kb. 230 g/m2 súly

Kezelési útmutató

h#2G9� színes

j#2G9� fehér
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Éljen a logózás előnyeivel!

• A munkaruhák névjegykártyaként funkcionálhatnak.
• Használja hirdetési felületként a munkaruhákat!
• Segítse elő alkalmazottai azonosítását a vállalkozásával!

Áttekintés a leggyakoribb technikákról, amelyekkel céges logója 
elhelyezhető a munkaruhákon:

Vasalás
• csaknem valamennyi munkaruházati terméken alkalmazható
• 95 °C-ig mosható, ipari mosásra is alkalmas
• PVC-t, lágyítószert és káros izocianátokat nem tartalmaz, biológiai úton lebomló
• fényvisszaverő és többszínű logózás is kérhető
• 50 db-tól rendelhető

Hímzés
• igényes és minőségi megjelenés 
• ingekre, pólókra, pulóverekre, softshell dzsekikre ideális
• a magas öltésszámnak köszönhetően sűrű és tömör kivitelezésű logók és feliratok
• széles színválaszték
• beállítási/programozási költség csak az első megbízásnál merül fel
• baseball sapkákra is felvihető

Emblémavarrás
• rugalmas (az ingyenes előzetes tanácsadásnak köszönhetően), így lerövidül
   a szállítási idő
• a magas öltésszámnak köszönhetően sűrű és tömör kivitelezésű logók és feliratok
• széles színválaszték (Isacord)
• beállítási/programozási költség csak az első megbízásnál merül fel
• felvarrással is

Szitanyomás
• nagy mennyiségnél költséghatékony terméklogózási technika
• pólókra, pulóverekre, stb.
• egyszeri fi lm- és sablonkészítési költség
• az intenzív mosási eljárásokat is jól bírja

Az alábbiakra van szükségünk:
• a logó EPS adatai – lehetőleg vektoradatok formájában
• a cég színe a vonatkozó színskálán (vasalásnál és szitanyomásnál Pantone, varrásnál RAL)
• a kívánt méret ruhatípustól és elhelyezéstől függően

A védőruhák logózásával megváltozhat a kockázati besorolás.
Munkatársaink ezzel kapcsolatban is készséggel nyújtanak tájékoztatást.
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szürke tengerészkék fekete fehér piros napsárga

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

S 145866 136176 329114 144295 123634 180161

M 163255 135195 135207 135237 123636 135179

L 165420 135197 135208 135239 123637 135181

XL 104114 135202 135209 135241 123639 135186

XXL 135165 135204 135210 135242 135175 135188

XXXL 185219 444532 B11584 385859 - -

grafi tszürke burgundi sötétkék narancs királykék

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

S 345243 149839 167938 105412 146977

M 283895 135221 167949 105413 135190

L 283899 135223 167954 105414 135191

XL 283901 135234 167956 105415 135192

XXL 283902 135235 167958 105417 135193

T4 póló
Egyszerű póló mindennapi használatra.

Előnyök/Kivitelek
•  pamut/lycra anyagú, bordás kötésű, duplán varrott nyakszegéllyel
•  nyakszegő a nagyobb kényelemért, duplavarrással elvarrt ujjak és alj
•  körkötött a jobb formatartás érdekében

Anyag
•  100% pamut
• melírozott szürke: 97% pamut, 3% poliészter) kb. 165 g/m2 súly (fehér: kb. 160 g/m²)

Kezelési útmutató

f

Rendeléssel kapcsolatos információk
XXXL-es méretben csak fekete, tengerészkék, melírozott szürke és fehér színben rendelhető.

145866

136176
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fekete világos
szürke

szürke fehér sötétkék  királykék

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

XS 840424 840422 840423 840421 840420 840419

S 574179 597728 508773 523861 534169 544545

M 569537 508677 541708 523862 534170 527580

L 578419 508690 541710 523864 534172 698540

XL 519854 611037 495230 523866 534173 527581

XXL 698569 546961 698552 534168 534174 574590

XXXL 574581 698551 698553 698532 546007 698541

XXXXL 607764 565002 698554 603786 698539 698542

zöld borvörös piros sárga narancs

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

S 508772 698566 458208 545804 545841

M 543881 698567 458211 548038 574611

L 698546 579460 458212 625509 625510

XL 519848 495231 458214 565007 564495

XXL 546964 546970 458215 698559 698562

XXXL 698547 698568 468697 698560 698563

XXXXL 698548 607763 698565 698561 698564

1912 póló
Kényelmes rövid ujjú póló kerek nyakkivágással.

Előnyök/Kivitelek
•  körkötött póló kerek nyakkal
•  bordázott, elasztántartalmú passzé

Anyag
•  100 % pamut
• világosszürke színben: 85 % pamut, 15 % viszkóz sárga színben: 65 % poliészter, 35 % 

pamut, kb. 190 g/m² súly

Kezelési útmutató

h2

840423

458208

fekete
világosszürke

szürke
fehér

sötétszürke
királykék

borvörös
zöld

piros
sárga

narancs
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narancsvörös tengerészkék királykék fekete láthatósági 
sárga

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

XS 842943 842957 842950 842961 A97205

S 842941 842955 842948 842960 A97195

M 842940 842954 842947 857576 A97199

L 842939 842953 842946 857578 A97202

XL 842942 842956 842949 857581 A97203

XXL 842937 842951 842944 842958 A97204

XXXL 842938 842952 842945 842959 A97206

Méret Szín Cikkszám

XS fekete 842967

S fekete 842965

M fekete 842964

L fekete 842963

XL fekete 842966

XXL fekete 834120

XXXL fekete 842962

GEN Y COCONA® UV50 póló
COCONA® szövetből készült, 50+ faktoros UV-védelmet
nyújtó póló. (A COCONA® nemesített kókuszdióhéjból
készült, aktív szenet tartalmazó szál).

Felhasználási terület
•  szabadban, közvetlen UV-sugárzásnak történő kitétel mellett végzett munkák, mint 

pl. szerelés, építőipari munkák, ácsmunkák, bádogos munkák, tetőfedés

Előnyök/Kivitelek
•  a COCONA® szövet páraáteresztő és nedvességmegkötő tulajdonsága révén hatékony 

hűtést biztosít 
•  kissúlyú, nyúlékony anyag 50+ faktoros UV-védelemmel
•  aktív szén tartalmának köszönhetően antibakteriális hatású és gátolja a kellemetlen testszag 

kialakulását

Anyag
•  44,5% COCONA®-poliészter, 55,5% poliészter, 145 g/m2 súly

Kezelési útmutató

h17G#

GEN Y COCONA® UV50 hosszú ujjú póló
COCONA® szövetből készült, 50+ faktoros UV-védelmet
nyújtó hosszú ujjú póló. (A COCONA® nemesített
kókuszdióhéjból készült aktív szenet tartalmazó szál).

Felhasználási terület
•  szabadban, közvetlen UV-sugárzásnak történő kitétel mellett végzett munkák, mint pl. 

szerelés, építőipari munkák, ácsmunkák, bádogos munkák, tetőfedés

Előnyök/Kivitelek
•  a COCONA® szövet páraáteresztő és nedvességmegkötő tulajdonsága révén hatékony 

hűtést biztosít 
•  kissúlyú, nyúlékony anyag 50+ faktoros UV-védelemmel
•  aktív szén tartalmának köszönhetően antibakteriális hatású és gátolja a kellemetlen testszag 

kialakulását

Anyag
•  44,5% COCONA®-poliészter, 55,5% poliészter, 145 g/m2 súly

Kezelési útmutató

h17G#

842937

842957
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tengerészkék fekete sötétkék szürke piros

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

S 171712 443433 177048 161189 115939

M 107974 190593 177060 124402 115948

L 150569 190597 177063 150592 115950

XL 191153 190600 177064 101010 115951

XXL 197592 443434 177131 159731 115952

szürke fekete búzakék türkiz tengerészkék piros

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

S 865934 865808 865842 865917 865814 865857

M 865936 865809 865844 865920 865819 865859

L 865939 865810 865847 865923 865820 865890

XL 865941 865811 865850 865924 865822 865893

XXL 865944 865812 865853 865927 865836 865897

XXXL 865947 865813 865856 865930 865837 865900

S1 pulóver
Kényelmes, bordás kötésű nyakrésszel és pamut
passzéval készülő pulóver.

Előnyök/Kivitelek
•  jersey nyakszegély a nagyobb kényelemért, dupla varrás
•  az érdesített belsőnek köszönhetően kellemesebb viselet
•  körkötött a jobb formatartás érdekében

Anyag
•  80 % pamut, 20 % poliészter, 280 g/m² súly

Kezelési útmutató

l# 61C

Kapucnis, cipzáras pulóver
Sportos szabású cipzáras felső modern munkaruha stílusban. Munkanadrágokkal 
remekül kombinálható.

Előnyök/Kivitelek
•  masszív, meleg kialakítás
•  hosszított mandzsetta hüvelykujjnyílással
•  3 részből szabott kapucni az optimális tartásért
•  zseb MP3-lejátszótartó résszel, nyílás a fülhallgatókábelnek
•  hosszú életű YKK márkájú cipzár

Anyag
•  80 % pamut (gyűrűsfonású, fésült), 20 % poliészter (fi lc), 320 g/m² súly

171712

171712

865808
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tengerészkék fekete fehér szürke

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

S 144266 272328 399588 143422

M 144269 272329 399589 143417

L 144271 251726 170175 143415

XL 144274 316708 399590 170770

XXL 144276 251728 438017 262781

piros napsárga sötétkék

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

S 133473 299044 443231

M 121014 299043 443233

L 133475 183557 443234

XL 133477 311213 443235

XXL 133482 299042 443236

fekete sötétkék piros

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

XS 435341 443211 443216

S 435363 443202 443213

M 435364 443206 443215

L 435365 443209 443214

XL 435366 443210 443217

XXL 435368 443212 443218

P1 piképóló
Piképóló bordás kötésű gallérral és ujjszegéllyel.

Előnyök/Kivitelek
•  három, a pólóval azonos színű gomb a nyakrészen, pótgomb a póló belsejében
•  nyakszegély a nagyobb kényelemért
•  megerősített vállvarrás tűzéssel

Anyag
•  65% poliészter, 35% pamut
• fehér: kb. 170 g/m2; színes: kb. 180 g/m2

Kezelési útmutató

h

P11 női piképóló
Hosszított, laza szabású női póló.

Előnyök/Kivitelek
•  kettő, a pólóval azonos színű gomb a nyakrészen
•  megerősített vállvarrás tűzéssel

Anyag
•  65% poliészter, 35% pamut, kb. 180 g/m2 súly

Kezelési útmutató

h

143422

299044
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piros fekete fehér világoskék

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

S 615025 615030 615005 615010

M 615026 615031 615006 615011

L 615027 615032 615007 615012

XL 615028 615033 615008 615013

XXL 615029 615034 615009 615014

tengerészkék világosszürke pisztácia szürke

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

S 615015 615020 698277 840388

M 615016 615021 698278 840387

L 615017 615022 698279 840386

XL 615018 615023 698280 840389

XXL 615019 615024 698281 840385

1723 női piképóló
Karcsúsított női póló négy gombbal.

Előnyök/Kivitelek
•  gallér és ujjszegély
•  oldalt sliccelt

Anyag
•  100% pamutpiké, fésült, gyűrűs fonással fonott
 90% pamut, 10% viszkóz (világosszürke) 
 230 g/m²

615025

615030

piros

fekete

fehér

világoskék

tengerészkék

világosszürke

pisztácia

szürke
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sötétkék szürke pisztácia világosszürke fekete

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

S 698296 688142 698307 665805 688135

M 664538 685970 685968 665806 688067

L 663600 665519 698308 665807 688136

XL 663602 688144 665521 665808 688137

XXL 698297 688145 698309 665809 688138

XXXL 698298 688147 698310 698312 688139

XXXXL 698299 688148 698311 698313 688140

fehér világoskék királykék piros

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

S 698282 698289 698300 698314

M 698283 698290 698301 698315

L 698284 698291 698302 698316

XL 698285 698292 698303 698317

XXL 698286 698293 698304 698318

XXXL 698287 698294 698305 698319

XXXXL 698288 698295 698306 698320

1724 piképóló
Piképóló bordás kötésű gallérral és három gombbal
a nyakrészen.

Előnyök/Kivitelek
•  szegett ujjvégek, oldalt sliccelt

Anyag
• 100% pamutpiké, fésült, gyűrűs fonással fonott
• 90 % pamut, 10% viszkóz (világosszürke)
• 230 g/m²

663600

665519

sötétkék szürke
pisztácia

világosszürke
fekete

fehér
világoskék

királykék

piros
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Haberkorn Márkaminőség

Szín Szélesség Hossz Cikkszám

fekete 3,5 cm 120 885478

Szín Szélesség Hossz Cikkszám

fekete 4 cm 120 236864

Szín Csat Szélesség Hossz Cikkszám

sötétbarna antikolt réz 4 cm 122 cm 119473

fekete antikolt ezüst 4 cm 122 cm 183858

4 cm 140 cm 175919

H-Plus Pro-Line öv
Rugalmasan állítható hosszúságú, masszív textilöv
egyszerűen kezelhető csattal.

Anyag
•  megerősített polipropilén

Sztreccs öv
Állítható hosszúságú sztreccs öv rézcsattal.

Anyag
•  erős sztreccsanyag (70% polipropilén, 30% latexbevonatos cérna)

Bőr derékszíj
Masszív bőröv antikolt ezüst vagy antikolt réz színű csattal
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A ruhaneműk kezelésére vonatkozó jelölések

Mosásra vonatkozó jelölések
A dézsa szimbólum egyszerre két információval is szolgál: egyrészt megmutatja, hogy az adott ruhadarab mosható-e mosó-
gépben, s ha igen, milyen mosási programmal, másfelől pedig a maximálisan megengedett mosási hőmérsékletről tájékoztat.

a Mosógépben mosható. e Legfeljebb a megadott hőmérsékleten 
   (30°, 40°, 50°, 60°, 85°, 95°) mosható.

k A megadott hőmérsékleten kímélő programon mosható. q A megadott hőmérsékleten fi nom programon 
   mosható.

c Mosógépben nem mosható. d Csak kézzel mosható.

Fehérítésre vonatkozó jelölések
A fehérítésre (klórozásra) a háromszög szimbólum utal. Megmutatja, hogy fehéríthető-e az adott ruhadarab, s ha igen, milyen 
vegyszerrel.

% Fehérítőszerrel fehéríthető. $ Klórral fehéríthető.

# Fehérítőszer nem használható.

Vasalásra vonatkozó jelölések
A vasaló szimbóluma mindenekelőtt azt mutatja meg, hogy szabad-e vasalni az adott ruhadarabot. Ha a ruhadarab vasalható, 
a vasalón feltüntetett pontok száma a vasalási hőmérsékletet jelöli.
 

4 Nem vasalható. 1 Melegen (110°) vasalható (pl. akril, nylon, acetát).
 

2 Forrón (150°) vasalható (pl. poliészter, gyapjú). 3 Nagyon forrón (220°) vasalható (pl. pamut, len).
 

Tisztításra vonatkozó jelölések
A vegytisztításra a kör szimbólum utal, melynek belsejében jellemzően egy betű látható. A betű megmutatja, hogy milyen 
oldószer használható az adott ruhadarab tisztításához. Ha a kör alá van húzva, a kezelés csak bizonyos korlátozások 
betartásával történhet.

C Vegytisztítással nem tisztítható. E Bármely oldószerrel tisztítható.

F R113 oldószerekkel és szénhidrogénnel tisztítható. J Lásd az „F”-nél, de csak korlátozott hőmérsékleten 
   és nedvesség hozzáadásával.
 

G Perklór-etilénnel, R113 és R11 oldószerekkel, K Lásd a „P”-nél, de csak korlátozott hőmérsékleten
 valamint szénhidrogénnel tisztítható.  és nedvesség hozzáadásával.
 

Szárításra vonatkozó jelölések
A szárításra a négyzet szimbólum utal. Ha a négyzetben kör látható, a ruhadarab szárítógépben szárítható. A körön belüli 
pontok száma a szárítási hőmérsékletet jelöli.
 

5 Szárítógépben szárítható. 9 Szárítógépben nem szárítható.
 

6 Szárítógépben alacsony hőfokon szárítható. 7 Szárítógépben magasabb hőfokon is szárítható.
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CE
Ez a jel azt mutatja, hogy a PSA irányelvek teljesítve vannak.

Einfach Nachhaltiger („Egyszerűen fenntartható”)
Ahhoz, hogy a Haberkorn ezzel a jelöléssel lásson el egy terméket, annak négy kategória közül (ártalmatlanítás, 
anyag, felhasználás, előállítás) legalább egy tekintetében fenntarthatóbbnak kell bizonyulnia a hasonló termékeknél.

801 UPF80 UV szabvány
Ennél az eljárásnál szélsőséges terhelésnek (pl. erős feszítésnek, nedvességnek vagy mechanikai hatásnak) teszik 
ki a ruhaneműket, és így határozzák meg az általa minimálisan nyújtott védőhatást. Ez az érték, az ún. ultraviola 
védőfaktor (UPF) azt mutatja meg, hogy az adott ruhadarab viselése esetén mennyivel hosszabbodik meg a bőr 
védekező képessége, vagyis az az idő, amíg nem következik be bőrpirosodás vagy leégés.

UPF50+ UV védelem
Ez a logó azt jelöli, hogy az adott ruhadarab megfelel az ausztrál UV szabványnak, amely még az európai EN 
13758-2 szabványnál is szigorúbb, ezért a lehető legmagasabb UV védelmet garantál.

 
Fair Wear

A „Fair Wear Foundation” (FWF) független szervezet célja a ruhaipari munkakörülmények javítása és tisztességesebbé 
tétele a gyártó országokban.
A FWF jelölést azon textilgyártó cégek nyerhetik el, amelyek betartják a nemzetközi munkaügyi szervezetek 
munkakörülményekre vonatkozó irányelveit, pl. a megfelelő megélhetést biztosító bérezés, a reális hosszúságú 
munkaidő, valamint a munkahelyi biztonság és egészségvédelem tekintetében.

Öko-Tex Standard 100
Az Öko-Tex Standard-100” tanúsítvánnyal rendelkező textiltermékek káros anyagokra bevizsgálásra kerültek, és 
bizonyítást nyert, hogy nem ártalmasak a bőrre nézve.
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Védőruhák – ízekre szedve

A Haberkorn magas minőséget képviselő márkákat és termékeket forgalmaz.
A védőruhákat már a termékfejlesztés során kimerítő tesztelésnek vetik alá annak biztosítása végett, hogy megfelelően 
ellenálljanak a különböző munkafolyamatok közben felmerülő terheléseknek. Íme néhány a leggyakrabban alkalmazott 
vizsgálati módszerek közül:

Hővédelem és lángállóság
A hővel szembeni védelmet és lángállóságot a szabvány szerinti különböző hő- és lángforrások alkalmazásával tesztelik.

Vízzárás
Ezzel a vizsgálattal azt mérik, hogy az adott anyag mennyire 
áll ellen a víz behatolásának nyomás alatt.

 

Mechanikai teherbírás
A szövetek és varratok erős terhelésnél mutatott szakítószi-
lárdságát mérik vele.

Mosásteszt
A kész védőruhát kimerítő mosási teszteknek vetik alá annak 
ellenőrzése végett, hogy sokszori ipari, illetve háztartási mosást 
követően is tartósnak bizonyulnak-e.

Kopásállóság
A Martindale teszt során adott szemcseméretű csiszolópapírral 
tesztelik a szövetek dörzsállóságát, mely a tesztben defi niált 
nyomással és sebességgel érintkezik a szövettel.
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Méret Szín Cikkszám

XS fekete 637497

S fekete 637498

M fekete 637499

L fekete 637500

XL fekete 637501

XXL fekete 637502

XXXL fekete 637504

Méret
jégkék
Cikkszám

fekete
Cikkszám

piros
Cikkszám

S 638832 638840 715720

M 638833 638841 715722

L 636888 638842 715723

XL 638835 638843 715725

XXL 638837 638845 715727

XXXL 638838 638846 715729

Antwerpen időjárás ellen védő dzseki
Időjárás elleni védelmet biztosító dzseki kapucnival és
hosszított hátrésszel.

Előnyök/Kivitelek
• szél ellen védő cipzáras kialakítás
• kapucni elöl és hátul is állítható zsinórral
• cipzár az ujjak alatt a jó szellőzés érdekében
• cipzáras mellzseb, két kézzseb
• vízlepergető cipzárral záródó, műanyagablakos igazolványtartó karzseb
• cipzáras belső mellzseb, tépőzáras mandzsetták

Anyag
• hordozó: 100% poliészter, PU-bevonat, 2 rétegű
• 240 g/m2 súly
• bélés: 100% poliészterháló
• állvédő rész: fl íz

1429 dzseki
Kültéri használatra szánt dzseki teljesen ragasztott
varratokkal, vízzáró cipzárral, lézer-vágott mellzsebbel
és hosszított hátrésszel.

Előnyök/Kivitelek
• cipzáras karzseb és oldalzsebek
• cipzárral zárható Napóleon-zseb
• az ujjak alatt szellőzőnyílások, állítható ujjvégek
• levehető és állítható kapucni, összehúzó zsinór a nyakrészen

Anyag
• külső: 100% könnyű, szél- és vízálló, sztreccs poliészter, lélegző PU-laminátummal
• bélés: poliészterháló és taft
• mikrofl íz bélés a belső gallérban

638832

638840
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drapp/szürke kék/szürke zöld/szürke

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

S 856619 856599 856605

M 856620 856600 856608

L 856621 856601 856613

XL 856622 856602 856615

XXL 856623 856603 856616

XXXL 856624 856604 856617

Splash esődzseki
Lélegző, vízálló esődzseki, ragasztott varratokkal és
vízzáró cipzárakkal.

Előnyök/Kivitelek
• két bevágott oldalzseb, a jobboldalon mellzseb
• tépőzárral állítható mandzsetta
• az elülső cipzárnál az állnál alátét
• cipzáras belső zseb
• zsinórral állítható alj
• ellenzős, állítható kapucni

Műszaki adatok
• vízoszlop: 3.000 mm
• lélegzés (MVP/m²/24h): 3000 g

Anyag
• 100% nylon külső PLANAM-TEX bevonattal
• 100% poliészter bélés

Kezelési útmutató

e#94C
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Dzseki, szürke Nadrág, szürke Dzseki, fekete Nadrág, fekete

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

S 474864 474953 474920 474983

M 474896 474973 474921 474984

L 474901 474975 474922 474985

XL 474905 474978 474923 474986

XXL 474913 474979 474924 474987

XXXL 571493 701959 701956 701954

Monsun esőruházat
Monsun esődzseki
Lélegző, vízálló, ragasztott varratok, két oldalzseb rejtett cipzárral, cipzáras mellzseb, 
fényvisszaverő rátétek, belső zseb, mobiltartó zseb, a gallérba behajtható kapucni, 
gumis, állítható mandzsetta, összehúzó zsinór a dzseki alsó szegényében.

Monsun esőnadrág
2 cipzáras svédzseb, egy cipzáras farzseb, fényvisszaverő rátétek, a derékrészben 
elasztikus betét összehúzó zsinórral, tépőzárral állítható bokarész, cipzár az alsó 
lábszáron.

Műszaki adatok
• vízoszlop: 5.000 mm
• lélegzés (MVP/m²/24h): 5000 g

Anyag
• 100% poliészter (Ripstop-Optik) külső PLANAM-TEX bevonattal
• 100% poliészterháló bélés

Kezelési útmutató

e4C9#
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sárga olívazöld narancs tengerészkék

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

S/46-48 171859 125220 192954 146829

M/50-52 180472 125225 146287 156630

L/54-56 180606 125230 146289 174019

XL/58-60 171860 125232 146294 105077

XXL/62-64 171863 110416 192955 176184

XXXL/66-68 233239 701947 611868 573982

sárga olívazöld narancs tengerészkék

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

S/46-48 171891 180608 192951 177886

M/50-52 180484 156065 146282 113398

L/54-56 180486 156072 146283 160432

XL/58-60 171861 156074 146284 165948

XXL/62-64 171865 156075 192953 159656

XXXL/66-68 233245 701950 701949 573978

Dortmund esődzseki
Cipzáras és patentos dzseki a gallérba behajtható kapucnival.

Előnyök/Kivitelek
• gumis és patentos szűkítés a csuklórésznél
• szellőzőnyílások a hónaljrészen
• két külső zseb
• 85 cm hosszú

Anyag
• Flexothan (rendkívül könnyű, igen rugalmas), PA-szövet 
• PU bevonattal
• 180 g/m2 súly

Kezelési útmutató

f#4K9

Rotterdam esőnadrág
Esőnadrág hegesztett varratokkal és gumírozott derékrésszel.

Előnyök/Kivitelek
• patenttal állítható szárbőség

Anyag
• Flexothan (rendkívül könnyű, igen rugalmas), PA szövet 
• PU bevonattal
• 180 g/m2 súly

Kezelési útmutató

f#4K9
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Szín Dzseki Melles nadrág

Méret sárga Cikkszám Cikkszám

S sárga 614419 614446

M sárga 614437 614449

L sárga 614438 614450

XL sárga 614440 614451

XXL sárga 614441 614455

XXXL sárga 614443 614456

Méret Szín Cikkszám

M/50-52 narancs 118816

L/54-56 narancs 155489

XL/58-60 narancs 127888

XXL/62-64 narancs 160241

Időjárás ellen védő overall
Overall rögzített kapucnival és gumírozott hátrésszel.

Előnyök/Kivitelek
• szélfogó az ujjakban
• patentos hajtóka alá rejtett cipzár

Anyag
• Flexothan (rendkívül könnyű, nagyon rugalmas), PA szövet PU bevonattal 
• 170 g/m2 súly

Kezelési útmutató

f#4K9

Időjárás elleni védőruházat építőipari munkákhoz

Időjárás ellen védő dzseki
Két külső zseb zsebfedővel, rejtett cipzár, patenttal állítható mandzsetta, állítható kapucni, 
ragasztott és duplán szigetelt varratok.

Melles nadrág
Patenttal állítható bokarész, állítható hosszúságú pántok, ragasztott és duplán szigetelt varratok.

Anyag
• poliészter hordozó PU-bevonattal
• 170 g/m2 súly
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szürke/piros sötétkék/
szürke

királykék/
tengerészkék

tengerészkék/
királykék

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

XS 721046 721053 721049 714365

S 647476 647441 647448 647455

M 647477 647442 647449 647456

L 647478 647443 647450 647457

XL 647479 647444 647451 647458

XXL 647480 647445 647452 647459

XXXL 647481 647446 647453 647460

világos/sötét 
katonai zöld

khaki/zöld fehér/szürke fekete/szürke

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

XS 721045 721048 721059 721058

S 647462 647469 647434 647483

M 647463 647470 647435 647484

L 647464 647471 647436 647485

XL 647465 647472 647437 647486

XXL 647466 647473 647438 647487

XXXL 647467 647474 647439 647488

Nagyszabású vállalkozás – komoly eredmények

A Fristads Kansas munkaruhákat a világ egyik legnagyobb gyártója, a Kwintet 
gyártja. A funkció mellett a magas szintű védelem, a hosszú élettartam és a legújabb 
technológiák alkalmazása is fenntarthatóvá teszi a Kwintet termékeket. A világ 
különböző részein gyártó, több ezer főt foglalkoztató és vevők millióit kiszolgáló 
vállalatcsoport csatlakozott a Fair Wear Foundation alapítványhoz, és e vállalás 
szellemében világszerte megszámlálhatatlanul sok gyárban javítja fenntartható 
módon a munkakörülményeket.

Icon pilóta dzseki
Szenny- és víztaszító, valamint zárás- és
szakadásbiztos dzseki.

Előnyök/Kivitelek
• diszkrét oldalsó fényvisszaverő csík a jó láthatóságért
• nagy, tágas zsebek zsebfedővel, 2 srégen bevágott oldalzseb
• karzseb tolltartóval
• kötött csukló és derékrész

Anyag
• 50% poliamid, 50% pamut (Wertex)
• szövött műszőrme és tűzött bélés

Kezelési útmutató

f17C#

721046

647441
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tengerészkék szürke/
fekete

fekete búzakék fekete/
narancs

piros

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

S 121505 139817 852381 852503 576150 852516

M 192612 834374 852383 852506 576157 852519

L 131306 139822 852384 852508 576158 852520

XL 148695 139823 852385 852510 576160 852521

XXL 150860 159137 852387 852511 576162 852522

XXXL 172830 194907 852389 852513 852532 852523

Egyszerűen az e-shopból

Egyszerű, gyors és kényelmes termékkeresés, -összehasonlítás és -rendelés több mint 8.000 terméket kínáló e-shopunkban

Látogasson el e-shopunkba, ahol gyorsan és egyszerűen igényelhet hozzáférést!

• gyors és egyszerű termékkeresés
• elérhetőség valósidejű ellenőrzése
• személyes felhasználó-kezelés
• a beszerzést leegyszerűsítő, intelligens funkciókSHOP.HABERKORN.HU

Beaver pilóta dzseki
Pilóta dzseki kivehető béléssel és műszőrme gallérral, valamint levehető ujjakkal.

Előnyök/Kivitelek
• thermobélés az ujjakban, kétirányú cipzár
• rávarrt mobiltartó zseb tépőzárral
• 2 mellzseb cipzárral, 2 oldalzseb
• belső zseb, karzseb cipzárral és rávarrt tolltartó zsebbel
• kötött mandzsetta és alj

Anyag
• külső: vízlepergető Beaver nylon (40% poliamid, 60% pamut)
• bélés: műszőrme (70% poliészter, 30% poliakril)

Kezelési útmutató

f17C#
121505

139817
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tengerészkék/
királykék

szürke/piros fekete/szürke királykék/
tebgerészkék

szürke/fekete

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

XS 712494 712503 712511 842584 842591

S 712495 712504 712513 836525 842589

M 712496 712505 712514 836524 842588

L 712497 712506 712515 813289 842587

XL 712498 712507 712516 836523 842590

XXL 712499 712509 712517 842579 842585

XXXL 712500 712510 712518 842580 842586

Icon AIRTECH® 3-in-1 téli parka
Szél- és vízálló, jól lélegző téli parka bélelt belső dzsekivel
és praktikus zsebekkel

Előnyök/Kivitelek
• nylon erősítésű vállrész
• a gallérba hajtható kapucni, állítható bőségű alj
• taft bélésű külső dzseki, bélelt belső dzseki
• bevágott oldalzsebek, 2 osztott mellzseb zsebfedővel
• karzseb tolltartó zsebbel, gombbal zárható belső zseb
• tépőzáras mobiltartó zseb (belső), Napóleon-zseb
• zseb a belső dzsekiben
• a belső zseb cipzárral és gombokkal rögzíthető a külső dzsekihez

Anyag
• Airtech®, 100 % poliészter, 
• 142 g/m² súly
• tűzött és fl íz bélés, 100% poliészter, 
• 140 g/m2 súly

Kezelési útmutató

f#91C

712494

712503
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szürke/fekete kék/tengerészkék

Méret Cikkszám Cikkszám

S 846311 846277

M 846316 846294

L 846321 846298

XL 846323 846302

XXL 846325 846305

XXXL 846327 846308

Méret Szín Cikkszám

S fekete 854142

M fekete 854144

L fekete 854145

XL fekete 854146

XXL fekete 854147

XXXL fekete 854150

Effect télikabát
Lélegző, vízálló télikabát levehető kapucnival

Előnyök/Kivitelek
• 2 bevágott oldalzseb zsebfedővel és cipzárral
• 2 cipzáras mellzseb, az elülső cipzárnál az állrésznél alátét
• zsinórral állítható aljrész, belső zseb
• tépőzárral állítható, elasztikus mandzsetta
• fényvisszaverő rátétek az elülső részen és az ujjakon

Műszaki adatok
• vízoszlop: 3.000 mm
• légáteresztés: (MVP/m²/24h): 3.000 g

Anyag
• 100% poliészter külső PLANAM-TEX bevonattal
• 100% poliészter bélés, poliészter vattázás 

Kezelési útmutató

e49#C

Blackstone télikabát
Modern és masszív télikabát különösen szakadásálló Ripstop anyagból

Előnyök/Kivitelek
• lélegző, vízálló
• fényvisszaverő csíkok a mellrészen, az ujjakon és a hátrészen
• rejtett elülső cipzár a hideg ellen védő takarószegéllyel és tépőzárral
• számos külső és belső zseb, tépőzárral állítható ujjbőség
• gallér fl íz szegéllyel, kétszeresen állítható bőségű, lecipzárolható kapucnival

Anyag
• 100% Oxford-Ripstop poliészter külső
• 100% poliészter belső és töltet
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https://shop.haberkorn.hu?s=846294
https://shop.haberkorn.hu?s=846321
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https://shop.haberkorn.hu?s=846325
https://shop.haberkorn.hu?s=854142
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https://shop.haberkorn.hu?s=854150


Méret Szín Cikkszám

S fekete 856627

M fekete 856629

L fekete 856630

XL fekete 856632

XXL fekete 856637

XXXL fekete 856640

Méret Szín Cikkszám

S szürke/zöld A78057

M szürke/zöld A78123

L szürke/zöld A78129

XL szürke/zöld A78130

XXL szürke/zöld A78131

XXXL szürke/zöld A78132

Basalt téli nadrág
Jól lélegző, víz- és szélálló téli nadrág a munkanadrágokra
jellemző zsebekkel és funkciókkal.

Előnyök/Kivitelek
• 2 vízálló cipzárral záródó, rávarrt oldalzseb
• cipzáras slicc
• a bal száron dupla combzseb vízálló cipzárral, illetve patentos zsebfedővel
• rávarrt, zsebfedős mobiltartó zseb
• térdpárnatartó zsebek, a térdrészen elöl és hátul is fényvisszaverő csíkok
• a jobb száron dupla colostoktartó zseb kalapácshurokkal
• 2 zsebfedős, tépőzáras farzseb
• oldalt cipzár az alsó lábszáron
• magasan szabott derékrész a vesék védelme érdekében

Alkalmazás/Megjegyzések
• Ez a könnyű, bélelt nadrág téli nadrágként a rendes munkanadrág fölött vagy aláöltözettel 

kombinálva is viselhető.

Anyag
• külső szövet: 100% poliészter, laminált TPU
• bélés: 100% poliészter 
• töltet: 100% poliészter

Neon téli dzseki
Jól lélegző, víz- és szélálló dzseki ragasztott varratokkal és
fl uoreszkáló applikációkkal.

Előnyök/Kivitelek
• két oldalt svédzsebek, baloldalt cipzáras mellzseb
• jobboldalt hajtókás-tépőzáras mellzseb
• az elülső cipzárnál az állrészen alátét, összehúzó zsinór az alsó szegélyben
• a bal kabátujjon mobiltartó zseb, állítható mandzsetta
• állítható, levehető kapucni

Műszaki adatok
• vízoszlop: 5.000 mm
• levegőzés (MVP/m²/24h): 3000 g

Anyag
• külső: 100% poliészter, laminált TPU
• bélés: 100% poliészter 
• töltet: 100% poliészter

Kezelési útmutató

f#94C
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https://shop.haberkorn.hu?s=856627
https://shop.haberkorn.hu?s=856629
https://shop.haberkorn.hu?s=856630
https://shop.haberkorn.hu?s=856632
https://shop.haberkorn.hu?s=856637
https://shop.haberkorn.hu?s=A78057
https://shop.haberkorn.hu?s=A78123
https://shop.haberkorn.hu?s=A78129
https://shop.haberkorn.hu?s=A78130
https://shop.haberkorn.hu?s=A78131


fekete/szürke tengerészkék/
királykék

Méret Cikkszám Cikkszám

S 420495 419481

M 417359 419483

L 417364 419485

XL 417366 419486

XXL 420496 419488

XXXL 652876 487297

szürke/fekete világosszürke/ 
sötétkék

Méret Cikkszám Cikkszám

S 160697 163345

M 123649 163361

L 198862 163366

XL 132495 163367

XXL 151165 163368

XXXL B75623 272130

Icon Airtech® polároverall
Hűtőházakban vagy hasonló fagyos környezetben történő
használatra tervezett overall.

Előnyök/Kivitelek
• szövött műszőrme bélés a törzsrészen és a combrészen, tűzött bélés az ujjakban
• az oldalsó nyíláson keresztül hozzá lehet férni a belső nadrághoz
• állítható és levehető kapucni, belül gumírozott, állítható mandzsetta
• 2 elülső zseb, 2 hajtókás farzseb, hajtókás karzseb
• hajtókás combzseb, 2 tollzseb és egy mobiltartó zseb
• a lábszáron térdig futó cipzár, ergonomikus kialakítású térdrész térdpárnatartó zsebbel

Anyag
• külső: Airtech®, 100% poliamid, víz- és szélálló, lélegző; 156 g/m2 súly
• 100% poliakril és 100% poliészter szövött műszőrme bélés; 180 g/m2 súly

Kezelési útmutató

f#91C

PH-759 téli pulóver
A könyök- és a vállrészen megerősített, meleg téli pulóver.

Előnyök/Kivitelek
• cipzáras nyakrész és gallér
• mellzseb cipzárral, 2 oldalzseb

Anyag
• szövött műszőrme, 70% poliakril, 30% poliészter, 300 g/m2 súly

Kezelési útmutató

f#4C7
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Méret Szín Cikkszám

S fekete 671832

M fekete 672020

L fekete 672023

XL fekete 672025

XXL fekete 672026

XXXL fekete 672027

Atlantic téli mellény
Univerzálisan használható mellény magas gallérral és hosszított hátrésszel.

Előnyök/Kivitelek
• gumizsinór az alsó szegélyben
• patentos szegéllyel takart elülső cipzár
• vattázott bélés
• számos praktikus külső zseb és egy cipzáras belső zseb

Anyag
• külső: 65% poliészter, 35% pamut
• bélés: 100% pamut
• töltet: 100% poliésztervatta
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https://shop.haberkorn.hu?s=672023
https://shop.haberkorn.hu?s=672025


Szín Méret Cikkszám

tengerészkék univerzális 426654

királykék/
szürke

piros/
palaszürke

drapp/
fekete

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

egy méretben kapható A78067 A78075 A78080

Méret Szín Cikkszám

egy méretben kapható fekete 478879

Roskilde viharmaszk
Sisak alatt viselhető, optimális látómezővel.

Előnyök/Kivitelek
• érdesített belső a még nagyobb szigetelés érdekében

Anyag
• 57% merinói gyapjú, 43% polipropilén; súlya 240 g/m²

Kétszínű kötött sapka
Könnyű, kifordítható kötött sapka.

Előnyök/Kivitelek
• rugalmas és puha tapintású – kétszínű külső, egyszínű belső

Anyag
• 100% poliakril

Irwin kötött sapka
Sisak alatt viselhető, optimális látómezővel.

Anyag
• akril
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Méret Szín Cikkszám

S fekete B56332

M fekete B56334

L fekete B56335

XL fekete B56336

XXL fekete B56337

Méret Szín Cikkszám

S fekete B56346

M fekete B56349

L fekete B56350

XL fekete B56351

XXL fekete B56354

XXXL fekete B56355

Light 1516 steppelt női mellény
Enyhén karcsúsított, rugalmas steppelt mellény kültéri
vagy hőszigetelő rétegként történő viseletre.

Előnyök/Kivitelek
• könnyű, steppelt bélés
• oldalt elasztikus, háromrétegű softshell anyagból készült betoldások
• 2 cipzáras oldalzseb
• gallér, a karkivágásnál és az aljrésznél elasztikus szegély

Anyag
• 100% poliészter

Kezelési útmutató

f# 64C

Light 1515 steppelt férfi mellény
Könnyű és rugalmas steppelt mellény kültéri vagy szigetelő
rétegként történő viseletre.

Előnyök/Kivitelek
• könnyű, steppelt bélés
• oldalt elasztikus, háromrétegű softshell anyagból készült betoldások
• 2 cipzáras oldalzseb
• gallér, a karkivágásnál és az aljrésznél elasztikus szegély

Anyag
• 100% poliészter

Kezelési útmutató

f# 64C

320 Munkavédelem 2016 www.haberkorn.hu

Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Védőruházat
Eső és hideg elleni védelem



fekete jégkék/fekete olívazöld/fekete

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

S B56307 B56315 B56321

M B56310 B56317 B56323

L B56311 B56318 B56324

XL B56313 B56319 B56325

XXL B56314 B56320 B56328

fekete jégkék/fekete olívazöld/fekete

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

S B56280 B56289 B56296

M B56284 B56291 B56297

L B56285 B56292 B56298

XL B56286 B56293 B56299

XXL B56287 B56294 B56300

XXXL B56288 B56295 B56301

Light 1488 steppelt női dzseki
Enyhén karcsúsított, rugalmas steppelt dzseki kültéri
vagy szigetelő rétegként történő viseletre.

Előnyök/Kivitelek
• könnyű, steppelt bélés
• oldalt elasztikus, háromrétegű softshell anyagból készült betoldások
• 2 cipzáras oldalzseb
• gallér, az ujjvégeknél és az aljrésznél elasztikus szegély

Anyag
• 100% poliészter

Kezelési útmutató

f# 64C

Light 1489 steppelt férfi dzseki
Könnyű és rugalmas steppelt dzseki kültéri vagy szigetelő
rétegként történő viseletre.

Előnyök/Kivitelek
• könnyű, steppelt bélés
• oldalt elasztikus, háromrétegű softshell anyagból készült betoldások
• 2 cipzáras oldalzseb
• gallér, az ujjvégeknél és az aljrésznél elasztikus szegély

Anyag
• 100% poliészter

Kezelési útmutató

f# 64C
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fekete/szürke tengerészkék/
királykék

Méret Cikkszám Cikkszám

S 542836 639392

M 542838 639395

L 542840 639396

XL 542842 639397

XXL 542845 639400

Hideg elleni védőöltözet

A Haberkorn innovatív téli dzsekik széles választékát kínálja a hideg 
évszakra.
Jól átgondolt kollekciónkban a munkaruházati termékektől kezdve 
egészen a téli öltözetig minden szükséges darab megtalálható.
Győződjön meg róla személyesen a következő oldalakon!

A téli kollekció főbb elemeit a Haberkorn 
Aktuálisban is megtalálja, amely minden 
ősszel újdonságokat tartogat a vásárlók 
számára.

Pro-Line softshell dzseki
Szélálló, vízlepergető, az innovatív Dintex® membránnak köszönhetően jól lélegző 
softshell dzseki.

Előnyök/Kivitelek
• 2 oldalzseb, egy mellzseb, belső zseb és telefontartó zseb
• állvédelem, tépőzárral állítható mandzsetta
• az alsó szegélyben rugalmas zsinór
• fényvisszaverő csíkok elöl, hátul és az ujjakon a jó láthatóságért

Anyag
• 94% poliészter, 6% spandex külső; fl íz belső

Kezelési útmutató

f49
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https://shop.haberkorn.hu?s=542836
https://shop.haberkorn.hu?s=542838
https://shop.haberkorn.hu?s=639395
https://shop.haberkorn.hu?s=542840
https://shop.haberkorn.hu?s=639396
https://shop.haberkorn.hu?s=542842
https://shop.haberkorn.hu?s=639397
https://shop.haberkorn.hu?s=542845
https://shop.haberkorn.hu?s=639400


fekete/szürke tengerészkék/
királykék

Méret Cikkszám Cikkszám

S 544117 639376

M 544118 639379

L 544120 639380

XL 544122 639381

XXL 544125 639387

fekete/szürke tengerészkék/
királykék

Méret Cikkszám Cikkszám

S 544099 639408

M 544104 639410

L 544106 639411

XL 544107 639413

XXL 544109 639414

XXXL 544111 639415

Pro-Line softshell mellény
Szélálló, vízlepergető, az innovatív Dintex® membránnak köszönhetően lélegző 
softshell mellény.

Előnyök/Kivitelek
• 2 oldalzseb, egy mellzseb, belső zseb és telefontartó zseb
• állvédelem, az alsó szegélyben rugalmas zsinór
• fényvisszaverő csíkok elöl és hátul a jó láthatóságért

Anyag
• 94% poliészter, 6% spandex külső; fl íz belső

Kezelési útmutató

f49

Pro-Line softshell téli dzseki
Szélálló, vízlepergető, az innovatív Dintex® membránnak köszönhetően lélegző 
softshell dzseki.

Előnyök/Kivitelek
• meleg, steppelt bélés
• levehető, állítható kapucni
• vízzáró cipzárak, állvédelem
• tépőzárral állítható mandzsetta
• 2 oldalzseb, egy mellzseb és egy belső zseb
• az alsó szegélyben rugalmas zsinór
• fényvisszaverő csíkok elöl, hátul és az ujjakon a jó láthatóságért

Anyag
• külső: 94% poliészter, 6% spandex; fl íz belső
• bélés: 100% nylon
• töltet: 100% poliészter

Kezelési útmutató

f49
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https://shop.haberkorn.hu?s=639381
https://shop.haberkorn.hu?s=544125
https://shop.haberkorn.hu?s=639387
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https://shop.haberkorn.hu?s=639413
https://shop.haberkorn.hu?s=544109
https://shop.haberkorn.hu?s=639414
https://shop.haberkorn.hu?s=544111
https://shop.haberkorn.hu?s=639415


szürke/
piros

szürke/fekete fekete/szürke tengerészkék/
királykék

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

S B41917 B41924 B41938 B41910

M B41918 B41925 B41939 B41911

L B41919 B41926 B41940 B41912

XL B41920 B41927 B41941 B41913

XXL B41921 B41928 B41942 B41914

XXXL B41922 B41929 B41943 B41915

XXXXL B41923 B41930 B41944 B41916

Nagyszabású vállalkozás – komoly eredmények

A Fristads Kansas munkaruhákat a világ egyik legnagyobb gyártója, a Kwintet 
gyártja. A funkció mellett a magas szintű védelem, a hosszú élettartam és a legújabb 
technológiák alkalmazása is fenntarthatóvá teszi a Kwintet termékeket. A világ 
különböző részein gyártó, több ezer főt foglalkoztató és vevők millióit kiszolgáló 
vállalatcsoport csatlakozott a Fair Wear Foundation alapítványhoz, és e vállalás 
szellemében világszerte megszámlálhatatlanul sok gyárban javítja fenntartható 
módon a munkakörülményeket.

Icon 4119 SSR softshell dzseki
Szélálló és vízlepergető, jól lélegző softshell dzseki sztreccs
anyagból, fl íz béléssel.

Előnyök/Kivitelek
• cipzáras mellzseb hálós anyagból
• 2 cipzáras elülső zseb hálós anyagból
• alul állítható összehúzó zsinór, állítható mandzsetta

Anyag
• 86% poliészter, 14% poliuretán, 285 g/m2 súly
• fl íz bélés

Kezelési útmutató

f# 64C

B41910

B41917
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fekete sötétkék piros sötétszürke

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

S B28283 B28308 B28297 B28315

M B28286 B28309 B28299 B28317

L B28287 B28311 B28300 B28318

XL B28288 B28312 B28302 B28319

XXL B28289 B28313 B28303 B28321

fekete sötétkék piros sötétszürke

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

S B28246 B28257 B28273 B28264

M B28250 B28258 B28274 B28265

L B28251 B28259 B28276 B28266

XL B28252 B28260 B28277 B28267

XXL B28253 B28261 B28278 B28268

XXXL B28254 B28262 B28279 B28269

1477 női softshell dzseki
Nőies szabású, szélálló és vízlepergető softshell
dzseki mikrofl íz belsővel.

Előnyök/Kivitelek
• 2 cipzáras oldalzseb
• állítható mandzsetta
• alul összehúzó zsinór

Anyag
• 100% poliészter külső, mikrofl íz belső 235 g/m2 súly

Kezelési útmutató

f#94C

1476 férfi softshell dzseki
Szélálló és vízlepergető softshell dzseki mikrofl íz belsővel.

Előnyök/Kivitelek
• 2 oldalzseb és egy cipzáras mellzseb
• állítható mandzsetta
• alul összehúzó zsinór

Anyag
• 100% poliészter külső, mikrofl íz belső
• 235 g/m2 súly

Kezelési útmutató

f#94C

B41910

B28297

B28246

B28257
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Méret Szín Cikkszám

S szürke/zöld A78111

M szürke/zöld A78135

L szürke/zöld A78136

XL szürke/zöld A78137

XXL szürke/zöld A78138

XXXL szürke/zöld A78140

pink türkiz fekete

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

XS A78113 A78177 A78168

S A78151 A78178 A78169

M A78153 A78180 A78171

L A78156 A78181 A78172

XL A78160 A78182 A78174

XXL A78161 A78183 A78175

XXXL A78164 A78184 A78176

Neon softshell dzseki
Jól lélegző, vízlepergető, szélálló softshell dzseki,
fl uoreszkáló applikációkkal.

Előnyök/Kivitelek
• két oldalt cipzárral zárható svédzseb
• baloldalt cipzáras mellzseb
• állítható mandzsetta, zsinórral állítható alj

Anyag
• külső: 100% poliészter, laminált TPU

Kezelési útmutató

e#94C

Eclipse női softshell dzseki
Jól lélegző, vízlepergető, szélálló softshell dzseki zsinórral
állítható aljrésszel.

Előnyök/Kivitelek
• nőies szabás, két oldalt cipzárral zárható svédzseb
• alátéttel ellátott elülső cipzár, kontrasztszínű szegélyekkel

Kezelési útmutató

e#94C
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https://shop.haberkorn.hu?s=A78111
https://shop.haberkorn.hu?s=A78135
https://shop.haberkorn.hu?s=A78136
https://shop.haberkorn.hu?s=A78137
https://shop.haberkorn.hu?s=A78138


sötétszürke fekete sötétkék piros

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

S B56456 B56449 B56464 B56469

M B56458 B56450 B56465 B56470

L B56459 B56451 B56466 B56471

XL B56460 B56452 B56467 B56472

XXL B56462 B56454 B56468 B56473

sötétszürke fekete sötétkék piros

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

S B56430 B56366 B56436 B56442

M B56431 B56374 B56437 B56444

L B56432 B56375 B56438 B56445

XL B56433 B56379 B56439 B56446

XXL B56434 B56381 B56440 B56447

XXXL B56435 B56383 B56441 B56448

1507 női softshell mellény
Enyhén karcsúsított, szélálló és vízlepergető,
női softshell mellény, hátul hosszított derékrésszel.

Előnyök/Kivitelek
• mikrofl íz bélés
• 2 oldalzseb fedett cipzárral
• fekete, elasztikus anyaggal szegett ujjkivágás
• hátul hosszított derékrész, összehúzó zsinór

Anyag
• 100% poliészter, 235 g/m² súly

Kezelési útmutató

f#94C

1506 férfi softshell mellény
Szélálló, vízlepergető Softshell mellény hátul
hosszított derékrésszel.

Előnyök/Kivitelek
• mikrofl íz bélés
• 2 oldalzseb fedett cipzárral
• fekete, elasztikus anyaggal szegett ujjkivágás
• hátul hosszított derékrész, összehúzó zsinór

Anyag
• 100% poliészter 235 g/m² súly

Kezelési útmutató

f#94C

B41910

B56449

B56430

B56366
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sötétszürke/
fekete

fekete/
sötétszürke

jégkék/
sötétkék

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

S A91733 A91689 A91666

M A91736 A91692 A91668

L A91737 A91693 A91672

XL A91738 A91695 A91673

XXL A91739 A91696 A91675

XXXL A91740 A91698 A91676

1475 flíz dzseki
Második rétegként – pl. külső dzseki alatt – történő viseletre
kiválóan alkalmas dzseki.

Előnyök/Kivitelek
• 2 oldalzseb és egy cipzáras mellzseb
• az elasztánnal kevert fl íz anyag, valamint a raglán szabású ujjak maximális kényelmet 

biztosítanak
• a hosszított ujjvégek óvják a kézfejet
• hurok a hüvelykujjnak

Anyag
• 100 % poliészter 
• 270 g/m² súly
• sima mikrofl íz külső

Kezelési útmutató

#C9f
A91666

A91689

sötétszürke/fekete
jégkék/sötétkék

fekete/sötétszürke
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kék/fekete szürke/fekete piros/fekete

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

XS B41889 B41896 B41877

S B41890 B41897 B41882

M B41891 B41898 B41884

L B41892 B41899 B41885

XL B41893 B41900 B41886

XXL B41894 B41901 B41887

XXXL B41895 B41902 B41888

Méret Szín Cikkszám

XS fekete 840919

S fekete 285658

M fekete 285665

L fekete 285676

XL fekete 285674

FR-504 szélálló flíz mellény
Szélálló fl íz mellény, hátul hosszított derékrésszel.

Előnyök/Kivitelek
• a gallérban is továbbfutó cipzár, 2 cipzáras oldalzseb
• cipzáras mellzseb, belső zseb, belső mobiltartó zseb
• hurok fülhallgatóhoz, az aljrészben összehúzó zsinór

Anyag
• 100% poliészter, szélálló mikro-fl íz/Ripstop
• 260 g/m2 súly

Kezelési útmutató

f49

7451 PRKN flíz dzseki
Kevertszálás anyagból készült fl íz dzseki érdesített belsővel.

Előnyök/Kivitelek
• lapos varratok, a vállakon és az ujjakon nylon (Ripstop) erősítés
• elöl végig cipzáras, jobboldalt cipzáras mellzseb, baloldalt hely a logózáshoz
• 2 cipzáras elülső zseb megerősített varratokkal
• fényvisszaverő rátétek a jobb ujjon és hátul a derékrészen

Anyag
• 100% poliészter 300 g/m² súly

Kezelési útmutató

#C9f

B41889

B41896
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Dzseki Mellény Nadrág

Méret Szín Cikkszám Cikkszám Cikkszám

XS sötétkék 432661 652892 495931

S sötétkék 179003 191889 175295

M sötétkék 126272 171419 133723

L sötétkék 132790 133720 190818

XL sötétkék 135979 130834 116194

XXL sötétkék 190961 181917 138307

XXXL sötétkék 273606 492368 273623

Nagyszabású vállalkozás – komoly eredmények

A Fristads Kansas munkaruhákat a világ egyik legnagyobb gyártója, a Kwintet 
gyártja. A funkció mellett a magas szintű védelem, a hosszú élettartam és a legújabb 
technológiák alkalmazása is fenntarthatóvá teszi a Kwintet termékeket. A világ 
különböző részein gyártó, több ezer főt foglalkoztató és vevők millióit kiszolgáló 
vállalatcsoport csatlakozott a Fair Wear Foundation alapítványhoz, és e vállalás 
szellemében világszerte megszámlálhatatlanul sok gyárban javítja fenntartható 
módon a munkakörülményeket.

Thermo ruházat
Kiváló szigetelő- és lélegző-képességű aláöltözet

Thermo dzseki
Kötött mandzsetta, gallér és bokarész. A karkivágáson szellőzőnyílások, műanyag cipzár, 
cipzáras mellzseb, a dzsekibe gombolható vesevédő.

Thermo mellény
Műanyag cipzár, cipzáras mellzseb, a mellénybe gombolható vesevédő, kötött gallér és alj.

Thermo nadrág
Gumírozott derékrész, állítható, kötött bokarész, műanyag cipzáras slicc, rozsdamentes 
patentok.

Anyag
• 100% nylon, függőlegesen steppelt
• 100% poliészter szál belső

Kezelési útmutató

f#4C7
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Hosszú ujjú
póló

Magas nyakú
póló

Nadrág

Méret Szín Cikkszám Cikkszám Cikkszám

XS fekete 390018 652955 390011

S fekete 390159 577687 390171

M fekete 390160 577691 390172

L fekete 390161 577696 390174

XL fekete 390162 577698 390175

XXL fekete 390163 577701 390176

XXXL fekete 390164 652956 390177

XXXXL fekete 652958 652957 652959

3 funkciós thermo aláöltözet
A nedvességelvezetés, nedvességfelszívás és szigetelés
ötvözésével melegen és szárazon tartja a testet.
Közepesen nehéz kivitel.

Hosszú ujjú póló
Kerek nyak vagy magas gallér, kötött mandzsetta, hátul hosszított derékrész.

Hosszú alsónadrág
Elasztikus alj és bokarész, slicc nélkül.

Anyag
• 58% poliészter, 42% pamut 
• 205 g/m2 súly

Kezelési útmutató

h92#C

 www.haberkorn.hu  Munkavédelem 2016 331

Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Védőruházat
Aláöltözet



osztály 1 2 3

fl uoreszkáló háttéranyag 0,14 m2 0,50 m2 0,80 m2

Jó láthatóságot biztosító ruházat – az EN 20471-es szabvány

Láthatóság és biztonság minden napszakban és bármely időjárás mellett
A Haberkorn kizárólag bevizsgált és tanúsított anyagokból készült láthatósági ruházati termékeket forgalmaz.
A gyártás az MSZ EN 20471-es szabvány valamennyi előírásnak betartásával történik, így a felhasználók magas fokú biztonságot 
élvezhetnek.

A Haberkorn céljának és feladatának tekinti a biztonság megteremtését, éjjel és nappal egyaránt.

Az MSZ EN 20471-es szabvány a „Jó láthatóságot biztosító 
ruházat” európai szabványának felel meg. A láthatósági ruhákra 
vonatkozó követelményeket rögzíti, amelyekkel szemben alap-
vető elvárás, hogy vizuálisan minden lehetséges fényviszony 
mellett felhívják a fi gyelmet a viselő személy jelenlétére. Előírja:
• az anyag fénysűrűségi tényezőjét a megvilágítás előtt és után
• a színkoordinátákat: rikító sárga, rikító narancssárga, rikító 

piros
• az anyag színhűségét, mérettartását, húzóerejét és szakí-

tószilárdságát
• a világító színek és a fényvisszaverő csíkok elhelyezkedését

Az EN 20471-es szabvány szerinti osztályozás
Az elvárt mértékű észlelhetőség fl uoreszkáló háttéranyag és 
fényvisszaverő csíkok alkalmazásával érhető el. A ruházati 
termékek e két anyag együttes felületétől függően láthatóság 
tekintetében 1-től 3-as osztályba sorolhatók.
Az 1. és a 2. osztályba tartozó ruhadarabok megfelelően 
kombinálva együttesen eleget tehetnek a 3. osztályra vonatkozó 
követelményeknek. A 3. osztály a legmagasabb biztonsági 
fokozatot képviseli.

Azokra az anyagokra, amelyekből időjárással szemben védő 
ruházat is készül, a fentiekkel egyidejűleg az MSZ EN 343-as 
szabványban rögzített követelmények is vonatkoznak.

A ruházat jelölése

Teljesítmény-mutató:
x: a fl uoreszkáló és fényvisszaverő  
 anyag felülete
 (3 osztály)
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Haberkorn Márkaminőség

rikító sárga/
fekete

rikító narancs/
fekete

rikító sárga/ 
fekete

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

44 B72358 B72372 B72386

46 B72359 B72373 B72387

48 B72360 B72374 B72388

50 B723 61 B72375 B72389

52 B72362 B72376 B72390

54 B72363 B72377 B72391

56 B72364 B72378 B72392

58 B72365 B72379 B72393

60 B72366 B72380 B72394

62 B72367 B72381 B72395

H-Plus Stretch-Line jól láthatósági dzseki
Jól átgondolt kialakítású láthatósági dzseki Armpit-Stretch
rendszerrel a hónaljakban, melynek köszönhetően fej fölött végzett munkáknál sem 
csúszik fel a dzseki a derékon.

Előnyök/Kivitelek
• 2 zárható mellzseb zsebfedővel, mindkét oldalon svédzseb
• tépőzárral állítható mandzsetta
• a hátul hosszított derékrész védi a keresztcsonti részt
• magasan záródó gallér, a könyökrészen nagy kopásállóságú CORDURA® szövet erősítés
• kiváló minőségű YKK cipzár
• valamennyi könnyen koszolódó helyen fekete kontrasztszövet rátéttel

Anyag
• fl uoreszkáló láthatósági szövet: 55% pamut, 45% poliészter
• kb. 290 g/m2 súly
• fekete kontrasztszövet: 65% poliészter, 35% pamut 
• kb. 245 g/m2 súly 
• erősítések: 100% CORDURA® tefl onbevonattal
• 88% poliészter és 12% elasztán tartalmú sztreccsszövet
• kb. 230 g/m2 súly

Kezelési útmutató

f#94C B72358

B72372

B72386
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https://shop.haberkorn.hu?s=B72386
https://shop.haberkorn.hu?s=B72387
https://shop.haberkorn.hu?s=B72388
https://shop.haberkorn.hu?s=B72389
https://shop.haberkorn.hu?s=B72390
https://shop.haberkorn.hu?s=B72391
https://shop.haberkorn.hu?s=B72392
https://shop.haberkorn.hu?s=B72393
https://shop.haberkorn.hu?s=B72394
https://shop.haberkorn.hu?s=B72395
https://shop.haberkorn.hu?s=B72386


Haberkorn Márkaminőség

rikító piros/
fekete

rikító narancs/
fekete

rikító sárga/ 
fekete

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

44 B72400 B72414 B72428

46 B72401 B72415 B72429

48 B72402 B72416 B72430

50 B72403 B72417 B72431

52 B72404 B72418 B72432

54 B72405 B72419 B72433

56 B72406 B72420 B72434

58 B72407 B72421 B72435

60 B72408 B72422 B72436

62 B72409 B72423 B72437

H-Plus Stretch-Line jól láthatósági nadrág 
Láthatósági nadrág sztreccs fenékrésszel a maximális
mozgásszabadságért és kényelemért.

Előnyök/Kivitelek
• az erős igénybevételnek kitett helyeken háromszorosan megerősített varrat
• a bal száron nagy oldalzseb zárható okostelefon-tartó zsebbel
• kalapácshurok, colostoktartó és tolltartó zseb
• mély benyúlós oldalzsebek
• ergonomikusan megformázott, nagy kopásállóságú CORDURA® szövettel megerősített 

térdrész
• kívülről rávarrt térdpárnatartó zsebek
• kiváló minőségű YKK cipzár
• valamennyi könnyen koszolódó helyen fekete kontrasztszövet rátéttel

Anyag
• fl uoreszkáló láthatósági szövet: 55% pamut, 45% poliészter
• kb. 290 g/m2 súly 
• fekete kontrasztszövet: 65% poliészter, 35% pamut kb. 245 g/m2 súly 
• erősítések: 100% CORDURA® tefl onbevonattal
• 88% poliészter és 12% elasztán tartalmú sztreccsszövet
•  kb. 230 g/m2 súly

Kezelési útmutató

f#94C
B72414

B72428
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https://shop.haberkorn.hu?s=B72428
https://shop.haberkorn.hu?s=B72429
https://shop.haberkorn.hu?s=B72430
https://shop.haberkorn.hu?s=B72431
https://shop.haberkorn.hu?s=B72432
https://shop.haberkorn.hu?s=B72433
https://shop.haberkorn.hu?s=B72428
https://shop.haberkorn.hu?s=B72434
https://shop.haberkorn.hu?s=B72435
https://shop.haberkorn.hu?s=B72436
https://shop.haberkorn.hu?s=B72437


Haberkorn Márkaminőség

rikító piros/
fekete

rikító narancs/ 
fekete

rikító sárga/ 
fekete

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

44 B72484 B72498 B72512

46 B72485 B72499 B72513

48 B72486 B72500 B72514

50 B72487 B72501 B72515

52 B72488 B72502 B72516

54 B72489 B72503 B72517

56 B72490 B72504 B72518

58 B72491 B72505 B72519

60 B72492 B72506 B72520

62 B72493 B72507 B72521

H-Plus Stretch-Line jól láthatósági melles nadrág 
Jól láthatósági melles nadrág sztreccs üleppel a maximális
mozgásszabadságért és kényelemért.

Előnyök/Kivitelek
• az erős igénybevételnek kitett helyeken háromszorosan megerősített varrat
• a bal száron nagy oldalzseb zárható okostelefon-tartó zsebbel
• kalapácshurok, colostoktartó és tolltartó zseb
• mély benyúlós oldalzsebek, praktikus mellzseb
• rugalmas vállpántrendszer
• ergonomikusan megformázott, nagy kopásállóságú CORDURA® szövettel megerősített 

térdrész
• rávarrt térdpárnatartó zsebek
• kiváló minőségű YKK cipzár
• valamennyi könnyen koszolódó helyen fekete kontrasztszövet rátéttel

Anyag
• fl uoreszkáló láthatósági szövet: 55% pamut, 45% poliészter
• kb. 290 g/m2 súly
• fekete kontrasztszövet: 65% poliészter, 35% pamut 
• kb. 245 g/m2 súly
• erősítések: 100% CORDURA® tefl onbevonattal
• 88% poliészter és 12% elasztán tartalmú sztreccsszövet 
• kb. 230 g/m2 súly

Kezelési útmutató

f#94C

B72484

B72498

B72512
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https://shop.haberkorn.hu?s=B72512
https://shop.haberkorn.hu?s=B72513
https://shop.haberkorn.hu?s=B72514
https://shop.haberkorn.hu?s=B72515
https://shop.haberkorn.hu?s=B72516
https://shop.haberkorn.hu?s=B72517
https://shop.haberkorn.hu?s=B72518
https://shop.haberkorn.hu?s=B72519
https://shop.haberkorn.hu?s=B72520
https://shop.haberkorn.hu?s=B72521
https://shop.haberkorn.hu?s=B72512


Haberkorn Márkaminőség

rikító piros/ 
fekete

rikító narancs/ 
fekete

rikító sárga/ 
fekete

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

44 B72442 B72456 B72470

46 B72443 B72457 B72471

48 B72444 B72458 B72472

50 B72445 B72459 B72473

52 B72446 B72460 B72474

54 B72447 B72461 B72475

56 B72448 B72462 B72476

58 B72449 B72463 B72477

60 B72450 B72464 B72478

62 B72451 B72465 B72479

H-Plus Stretch-Line jól láthatósági rövidnadrág 
Jól láthatósági rövidnadrág sztreccs üleppel a maximális
mozgásszabadságért és kényelemért.

Előnyök/Kivitelek
• az erős igénybevételnek kitett helyeken háromszorosan megerősített varrat
• a bal száron nagy oldalzseb zárható okostelefon-tartó zsebbel
• kalapácstartó, colostoktartó zseb és tollzseb, mély, oldalt benyúlós zsebek
• kiváló minőségű YKK cipzár
• valamennyi könnyen koszolódó helyen fekete kontrasztszövet rátéttel

Anyag
• fl uoreszkáló jól láthatósági szövet: 55%, 45% poliészter 
• kb. 290 g/m2 súly 
• fekete kontrasztszövet: 65% poliészter, 35% pamut 
• kb. 245 g/m2 súly 
• erősítések: 100% CORDURA® tefl onbevonattal
• 88% poliészter és 12% elasztán tartalmú sztreccsszövet 
• kb. 230 g/m2 súly 

Kezelési útmutató

f#94C
B72456

B72470
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https://shop.haberkorn.hu?s=B72470
https://shop.haberkorn.hu?s=B72471
https://shop.haberkorn.hu?s=B72472
https://shop.haberkorn.hu?s=B72473
https://shop.haberkorn.hu?s=B72474
https://shop.haberkorn.hu?s=B72475
https://shop.haberkorn.hu?s=B72476
https://shop.haberkorn.hu?s=B72477
https://shop.haberkorn.hu?s=B72478
https://shop.haberkorn.hu?s=B72470
https://shop.haberkorn.hu?s=B72479


rikító piros/ 
fekete

rikító narancs/ 
tengerészkék

rikító sárga/
fekete

rikító sárga/
tengerészkék

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

XS 903639 903632 903625 903618

S 903637 903630 903623 903616

M 903636 903629 903622 903615

L 903635 903628 903621 903614

XL 903638 903631 903624 903617

XXL 903633 903626 903619 903612

XXXL 903634 903627 903620 903613

HI-VIS 4829 PLU jól láthatósági dzseki 
Víztaszító jól láthatósági dzseki praktikus zsebekkel.

Előnyök/Kivitelek
• a gallér felső széléig futó rejtett cipzár
• 2 cipzáras mellzseb, 2 cipzáras elülső zseb, gombos belső zseb
• tépőzáras mobiltartó zseb (belső), D-gyűrű
• állítható mandzsetta és alj, hátul hosszított derékrész
• a vállon fényvisszaverő csíkok

Alkalmazás/Megjegyzések
• Az XS méret az MSZ EN ISO 20471-es szabvány szerinti 2. osztálynak felel meg.

Anyag
• 65% poliészter, 35% pamut kb.300 g/m2 súly
• fl uoreszkáló anyag: 80% poliészter, 20% pamut

Kezelési útmutató

w# 62C

903632

903612

rikító piros/fekete

rikító narancs/tengerészkék

rikító sárga/fekete

rikító sárga/tengerészkék
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3



rikító piros/ 
fekete

rikító narancs/ 
tengerészkék

rikító sárga/ 
fekete

rikító sárga/ 
tengerészkék

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

44 903504 903492 903480 903468

46 903505 903493 903481 903469

48 903506 903494 903482 903470

50 903507 903495 903483 903471

52 903508 903496 903484 903472

54 903509 903497 903485 903473

56 903510 903498 903486 903474

58 903511 903499 903487 903475

60 903512 903500 903488 903476

62 903513 903501 903489 903477

64 903514 903502 903490 903478

66 903515 903503 903491 903479

HI-VIS 2026 PLU jól láthatósági munkanadrág 
Vízlepergető jól láthatósági nadrág praktikus zsebekkel.

Előnyök/Kivitelek
• 2 patentos elülső zseb, D-gyűrű, duplán megerősített ülepvarrat
• 2 farzseb, combzseb mobiltartó zsebbel
• D-gyűrű és igazolványtartó, kalapácshurok
• CORDURA® erősítésű colostoktartó zseb szerszámtartó zsebbel, valamint két gombbal 

és hurokkal két munkakéshez
• kontrasztszínű anyaggal megerősített combrész, ergonomikusan megformázott térdész
• CORDURA® erősítésű lábszárvégek és térdpárnatartó zsebek; a térdpárnák magassága 

állítható

Anyag
• 65% poliészter, 35% pamut kb.300 g/m2 súly
• fl uoreszkáló anyag: 80% poliészter, 20% pamut
• megerősítések: 100% poliamid

Kezelési útmutató

w#C26

903468

rikító piros/fekete rikító narancs/tengerészkék rikító sárga/fekete rikító sárga/tengerészkék
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rikító sárga/ 
tengerészkék

rikító sárga/ 
fekete

rikító narancs/ 
tengerészkék

rikító piros/ 
fekete

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

44 B42518 B42528 B42538 B42548

46 B42519 B42529 B42539 B42549

48 B42520 B42530 B42540 B42550

50 B42521 B42531 B42541 B42551

52 B42522 B42532 B42542 B42552

54 B42523 B42533 B42543 B42553

56 B42524 B42534 B42544 B42554

58 B42525 B42535 B42545 B42555

60 B42526 B42536 B42546 B42556

62 B42527 B42537 B42547 B42557

HI-VIS 2027 PLU 3/4-es
jól láthatósági munknadrág 
Szenny-, olaj- és víztaszító, 3/4-es munkanadrág, benyúlós zsebekkel.

Előnyök/Kivitelek
• benyúlós anyagtartó zseb CORDURA® erősítéssel – ebből az egyik extra zsebbel, a másik 

három kisebb részre osztva, szerszámtartó hurokkal
• 2 elülső zseb patenttal, D-gyűrűvel
• duplán megerősített ülepvarrattal, 2 farzseb
• combzseb mobiltartó zsebbel, D-gyűrűvel és igazolványtartóval; kalapácshurok
• CORDURA® erősítésű colostoktartó zseb szerszámtartó zsebbel, valamint két gombbal 

és hurokkal két munkakéshez
• ergonomikusan megformázott térdek, CORDURA® erősítésű térdpárnatartó zsebek; a 

térdpárnák magassága állítható

Anyag
• 65% poliészter, 35% pamut
• kb. 300 g/m2 súly
• fl uoreszkáló anyag: 80% poliészter, 20% pamut
• megerősítések: 100% poliamid

Kezelési útmutató

w# 62C

B42518

rikító piros/fekete rikító narancs/tengerészkék rikító sárga/fekete rikító sárga/tengerészkék
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rikító piros/
fekete

rikító narancs/ 
tengerészkék

rikító sárga/ 
fekete

rikító sárga/ 
tengerészkék

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

44 904165 904153 904141 904129

46 904166 904154 904142 904130

48 904167 904155 904143 904131

50 904168 904156 904144 904132

52 904169 904157 904145 904133

54 904170 904158 904146 904134

56 904171 904159 904147 904135

58 904172 904160 904148 904136

60 904173 904161 904149 904137

62 904174 904162 904150 904138

64 904175 904163 904151 904139

66 904176 904164 904152 904140

HI-VIS 1015 PLU jól láthatósági melles nadrág
Szenny-, olaj- és víztaszító láthatósági melles nadrág,
praktikus zsebekkel.

Előnyök/Kivitelek
• kétirányú cipzár, 2 cipzáras mellzseb
• elasztikus vállpánt, D-gyűrű, 2 patentos elülső zseb
• duplán megerősített ülepvarrat, 2 farzseb, állítható derékbőség
• combzseb mobiltartó zsebbel, D-gyűrűvel és igazolványtartóval
• kalapácshurok, CORDURA® erősítésű colostoktartó zseb szerszámtartó zsebbel, valamint 

két gombbal és hurokkal két munkakéshez
• kontrasztszínű anyaggal megerősített combrész, ergonomikusan megformázott térdész
• CORDURA® erősítésű szárvégek és térdpárnatartó zsebek; a térdpárnák magassága állítható 

Anyag
• 65% poliészter, 35% pamut kb.300 g/m2 súly
• fl uoreszkáló anyag: 80% poliészter, 20% pamut
• megerősítések: 100% poliamid

Kezelési útmutató

w#C26

904165

rikító piros/fekete rikító narancs/tengerészkék rikító sárga/fekete rikító sárga/tengerészkék
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rikító piros/ 
fekete

rikító narancs/ 
tengerészkék

rikító sárga/ 
fekete

rikító sárga/ 
tengerészkék

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

XS 903977 903970 903963 903956

S 903975 903968 903961 903954

M 903974 903967 903960 903953

L 903973 903966 903959 903952

XL 903976 903969 903962 903955

XXL 903971 903964 903957 903950

XXXL 903972 903965 903958 903951

HI-VIS 4841 FE jól láthatósági flíz dzseki 
Jól lélegző, szélálló és vízlepergető jól láthatósági dzseki
polár fl íz anyagból, Airtech® béléssel.

Előnyök/Kivitelek
• a vállakon fényvisszaverő csíkok, a gallér felső széléig futó cipzár
• 2 cipzáras mellzseb – az egyik D-gyűrűvel
• 2 elülső zseb és egy belső zseb cipzárral
• az alsó szegélyben összehúzó zsinór, elasztikus mandzsetta
• a bélésben lévő cipzárnak köszönhetően hímzéssel és vasalással feliratozható.

Anyag
• külső: 100 % poliészter 
• 290 g/m² súly
• bélés: 80% poliamid, 20% poliuretán 160g/m2 súly

Kezelési útmutató

f#94C

904165

903950

rikító piros/fekete

rikító narancs/tengerészkék

rikító sárga/fekete

rikító sárga/tengerészkék
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3

rikító piros/ 
fekete

rikító narancs/ 
tengerészkék

rikító sárga/ 
fekete

rikító sárga/ 
tengerészkék

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

XXS B42646 B42638 B42630 B42622

XS B42647 B42639 B42631 B42623

S B42648 B42640 B42632 B42624

M B42649 B42641 B42633 B42625

L B42650 B42642 B42634 B42626

XL B42651 B42643 B42635 B42627

XXL B42652 B42644 B42636 B42628

XXXL B42653 B42645 B42637 B42629

HI-VIS Airtech® 4153 jól láthatósági dzseki 
Jól lélegző, szél- és vízálló dzseki levehető kapucnival
minden időjárásra.

Előnyök/Kivitelek
• szél- és vízálló, lélegző, ragasztott varratok
• a vállon fényvisszaverő csíkok
• a gallér felső széléig futó, fedett cipzár, a galléron fl íz bélés
• levehető, állítható kapucni
• 2 cipzáras mellzseb, fedett igazolványtartó
• 2 cipzáras elülső zseb
• kártyatartó zseb mobiltelefon-tartó zsebbel (belső), fülhallgatóhoz nyílás és hurok
• 2 cipzáras belső zseb fülhallgatóhoz való nyílással
• állítható mandzsetta és alj
• hátul hosszított derékrész, hátul hálós bélés
• a bélésben lévő cipzárnak köszönhetően hímzéssel és vasalással feliratozható.

Alkalmazás/Megjegyzések
• Az XXS és az XS méret az MSZ EN ISO 20471-es szabvány szerinti 2. osztálynak felel meg.

Műszaki adatok
• vízoszlop: 10.000 mm

Anyag
• Airtech® (100% poliészter, víz- és szélálló, lélegző) 
• 190 g/m2 súly
• bélés: 100 % poliészter 
• 60 g/m² súly

Kezelési útmutató

f#94C

B42646

B42622

rikító piros/fekete rikító narancs/tengerészkék rikító sárga/fekete rikító sárga/tengerészkék
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rikító piros/ 
fekete

rikító narancs/ 
tengerészkék

rikító sárga/ 
fekete

rikító sárga/ 
tengerészkék

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

XXS B42678 B42670 B42662 B42654

XS B42679 B42671 B42663 B42655

S B42680 B42672 B42664 B42656

M B42681 B42673 B42665 B42657

L B42682 B42674 B42666 B42658

XL B42683 B42675 B42667 B42659

XXL B42684 B42676 B42668 B42660

XXXL B42685 B42677 B42669 B42661

HI-VIS Airtech® 2153 jól láthatósági nadrág 
Jól lélegző, szél- és vízálló nadrág levehető vállpánttal
minden időjárásra.

Előnyök/Kivitelek
• szél- és vízálló, lélegző, ragasztott varratok
• levehető, elasztikus vállpánt
• 2 elülső zseb és farzseb fedett cipzárral
• D-gyűrű, hosszított hátrész
• zsebfedeles, tépőzáras combzseb
• állítható bokarész, a szárakon oldalt cipzár
• térdzseb állítható magasságú térdvédőhöz
• a felső részen hálós bélés

Műszaki adatok
• vízoszlop: 10.000 mm

Anyag
• Airtech® (100% poliészter, víz- és szélálló, lélegző) 
• 190 g/m2 súly
• bélés: 100% poliészter 
• 60 g/m² súly

Kezelési útmutató

f#94C

B42678

rikító piros/fekete rikító narancs/tengerészkék rikító sárga/fekete rikító sárga/tengerészkék
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3

rikító sárga/ 
szürke

rikító narancs/ 
szürke

rikító piros/ 
szürke

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám

S 893437 893449 893461

M 893438 893451 893463

L 893439 893452 893464

XL 893442 893453 893465

XXL 893443 893455 893466

XXXL 893445 893456 893468

rikító sárga/ 
tengerészkék

rikító narancs/ 
tengerészkék

Méret Cikkszám Cikkszám

S 639744 639761

M 639753 639764

L 639754 639765

XL 639755 639767

XXL 639757 639768

XXXL 639758 639769

New Outdoor jól láthatósági softshell dzseki 
Divatos softshell dzseki hüvelykujj-hurokkal, valamint
sztreccs mandzsettával és alsó szegéllyel.

Előnyök/Kivitelek
• a gallér felső széléig futó cipzár állvédelemmel
• a vállon fényvisszaverő csíkok
• cipzáras mobiltelefon-tartó zseb fülhallgatóhoz való nyílással és hurokkal 
• 2 elülső zseb, hüvelykujj-hurok, hosszított hátrész

Anyag
• 100 % poliészter 
• 250 g/m² súly
• 3M™ fényvisszaverő applikációk

Kezelési útmutató

h#1C9

Pro-Line jól láthatósági softshell dzseki
Szélálló, vízlepergető, jól lélegző sofshell dzseki innovatív Dintex® membránnal.

Előnyök/Kivitelek
• jó láthatóság az ujjakon, a törzsön és a vállakon elhelyezett fényvisszaverő csíkoknak 

köszönhetően
• cipzáras mellzseb, 2 oldalzseb és 2 belső zseb
•  levehető ujjak, tépőzárral állítható mandzsetta
•  az alsó részen rugalmas zsinór
•  tengerkék oldalsó betétek, állvédelem

Alkalmazás/Megjegyzések
• dzsekiként és mellényként különböző láthatósági osztályba sorolható
 - dzseki: 3.2
 - mellény: 2.2.

Anyag
• 100% poliészter – lélegző
• bélés: fl íz laminátum

Kezelési útmutató

f4C9

893461
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https://shop.haberkorn.hu?s=639744
https://shop.haberkorn.hu?s=639761
https://shop.haberkorn.hu?s=639753
https://shop.haberkorn.hu?s=639764
https://shop.haberkorn.hu?s=639754
https://shop.haberkorn.hu?s=639765
https://shop.haberkorn.hu?s=639755
https://shop.haberkorn.hu?s=639767
https://shop.haberkorn.hu?s=639757
https://shop.haberkorn.hu?s=639768
https://shop.haberkorn.hu?s=639758
https://shop.haberkorn.hu?s=639769


rikító narancs/ 
tengerészkék

rikító sárga/ 
tengerészkék

Méret Cikkszám Cikkszám

44 147211 169396

46 147212 169364

48 147213 176112

50 147215 169368

52 147220 169369

54 147222 169374

56 147223 169376

58 147224 169378

60 147225 169379

rikító narancs/ 
tengerészkék

rikító sárga/ 
tengerészkék 

Méret Cikkszám Cikkszám

44 147226 169588

46 147227 169589

48 147229 169590

50 147234 169591

52 147236 169592

54 147238 169593

56 147239 169595

58 147240 169598

60 147241 169600

Kétszínű jól láthatósági munkadzseki
Jól láthatósági munkadzseki rejtett cipzárral.

Előnyök/Kivitelek
• rejtett cipzár patenttal rögzíthető takarószegéllyel
• patenttal állítható mandzsetta
• szellőzőnyílások a hónaljban, hajtások a hátrészen
• 2 rávarrt oldalzseb, hajtókás-tépőzáras jobboldali mellzseb
• baloldali mellzseb mobiltartó zsebbel és tolltartóval
• a bal ujjon dupla karzseb, egy belső zseb

Anyag
• alapszín: 85% poliészter, 15% pamut 
• kb. 290 g/m2 súly 
• kontrasztszín: 65% poliészter, 35% pamut 
• kb. 320 g/m2 súly 

Kezelési útmutató

f#4C9

Kétszínű jól láthatósági munkanadrág
Jól láthatósági derekas nadrág praktikus zsebekkel.

Előnyök/Kivitelek
• 2 hajtókás-tépőzáras, megerősített farzseb
• mobiltartó zseb és combzseb a bal száron
• dupla colostoktartó zseb a jobb száron
• cipzáras slicc, kalapácshurok
• térderősítés, térdvédőtartó 

Anyag
• lásd a jól láthatósági munkadzsekinél

Kezelési útmutató

f#4C9
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rikító narancs/ 
tengerészkék

rikító sárga/ 
tengerészkék

Méret Cikkszám Cikkszám

44 147163 169932

46 147165 169933

48 147166 169935

50 147167 169937

52 147169 169944

54 147174 169946

56 147175 169947

58 147176 169948

60 147178 169949

Kétszínű jól láthatósági melles nadrág
Jól láthatósági melles nadrág bevágott mellzsebbel és
magasított derékrésszel.

Előnyök/Kivitelek
• zsebfedős-tépőzáras mellzseb
• bevágott benyúlós zseb, megerősített farzsebek zsebfedővel és tépőzárral
• elasztikus vállpánt, gyorsan záródó műanyag csatok
• mobiltartó zseb, combzseb, kalapácshurok
• dupla colostoktartó zseb a combrészen
• cipzáras slicc, kétoldalt nyitott
• patenttal állítható övrész
• térderősítés, térdvédőtartó 

Anyag
• alapszín: 85% poliészter, 15% pamut 
• kb. 290 g/m2 súly
• kontrasztszín: 65% poliészter, 35% pamut 
• kb. 320 g/m2 súly 
• 3M™-Scotchlite fényvisszaverő csík

Kezelési útmutató

f#4C9
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https://shop.haberkorn.hu?s=147169


3

Méret Szín Cikkszám

44 rikító narancs/tengerészkék 147146

46 rikító narancs/tengerészkék 147148

48 rikító narancs/tengerészkék 147150

50 rikító narancs/tengerészkék 147151

52 rikító narancs/tengerészkék 147152

54 rikító narancs/tengerészkék 147153

56 rikító narancs/tengerészkék 147155

58 rikító narancs/tengerészkék 147157

60 rikító narancs/tengerészkék 147162

Egyszerűen az e-shopból

Egyszerű, gyors és kényelmes termékkeresés, -összehasonlítás és -rendelés több mint 8.000 terméket kínáló e-shopunkban

Látogasson el e-shopunkba, ahol gyorsan és egyszerűen igényelhet hozzáférést!

• gyors és egyszerű termékkeresés
• elérhetőség valósidejű ellenőrzése
• személyes felhasználó-kezelés
• a beszerzést leegyszerűsítő, intelligens funkciókSHOP.HABERKORN.HU

Kétszínű jól láthatósági overall 
Strapabíró jól láthatósági overall rejtett cipzárral és
a hónaljrészen szellőzőnyílásokkal.

Előnyök/Kivitelek
• rejtett cipzár, patenttal és tépőzárral rögzíthető fedőszegély
• patenttal állítható mandzsetta
• kétoldalt nyitott, a hátán hajtásokkal
• kihajtható gallér, a galléron akasztó
• térderősítés, térdvédőtartó 
• dupla colostoktartó zseb a jobb száron
• baloldalt mobiltartó és combzseb
• bevágott, zsebfedős-tépőzáras zseb mobiltartó zsebbel
• a jobboldali mellzseb hajtókás-tépőzáras zseb tolltartó résszel
• a bal ujjon dupla karzseb
• egy belső zseb

Anyag
• alapszín: 85% poliészter, 15% pamut 
• kb. 290 g/m2 súly 
• kontrasztszín: 65% poliészter, 35% pamut 
• kb. 320 g/m2 súly 
• 3M™-Scotchlite fényvisszaverő csík

Kezelési útmutató

f#4C9
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Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Védőruházat
Jól láthatósági ruházat



Haberkorn Márkaminőség

rikító sárga/ 
tengerészkék

rikító narancs/ 
tengerészkék

Méret Cikkszám Cikkszám

S 667190 667226

M 667213 667232

L 667216 667234

XL 667220 667236

XXL 667222 667237

XXXL 667224 667238

H-Plus Stonefield 4-in-1 jól láthatósági parka 
Jól lélegző, víz- és szélálló jól láthatósági parka, lecipzározható
ujjú, kivehető jól láthatósági dzsekivel.

Előnyök/Kivitelek
•  levehető kapucni a gallérban
•  fl íz borítás a galléron, rejtett cipzár állvédővel
•  kötött mandzsetta, tépőzárral állítható ujjbőség
•  az alsó szegélyben rugalmas zsinór
•  számos külső és belső zseb
•  a külső kabát esőkabátként is használható
•  a kapucni a belső és a külső dzsekire is felcipzározható

Alkalmazás/Megjegyzések
• Figyelem: a külső kabát és a belső kabát különböző láthatósági osztályba sorolható!
 külső kabát: 3.2
 belső kabát ujjal együtt: 2.2
 belső kabát ujjak nélkül (mellény): 1.2

Anyag
•  külső/belső kabát: 100% poliészter PU-bevonattal
•  bélés: 100% poliészter

Kezelési útmutató

f#4C9
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Védőruházat
Jól láthatósági ruházat

https://shop.haberkorn.hu?s=667190
https://shop.haberkorn.hu?s=667213
https://shop.haberkorn.hu?s=667216
https://shop.haberkorn.hu?s=667220
https://shop.haberkorn.hu?s=667222
https://shop.haberkorn.hu?s=667224


EN 11612
A1 B1 C1 E3

Méret Szín Cikkszám

44 búzakék/szürke 645508

46 búzakék/szürke 281496

48 búzakék/szürke 281498

50 búzakék/szürke 281499

52 búzakék/szürke 281391

54 búzakék/szürke 281394

56 búzakék/szürke 281500

58 búzakék/szürke 281502

60 búzakék/szürke 281503

62 búzakék/szürke 363866

Major Protect 1 rétegű munkadzseki
Hő, láng, folyékony permetek és könnyű fröccsenő anyagok
ellen jó védelmet nyújtó dzseki egyebek mellett vegyipari és olajipari felhasználásra.

Felhasználási terület
• vegyipar, olajipar
• alacsony feszültségnél (háztartási csatlakozó dobozok) elektromos ív ellen
• robbanásveszélyes környezet (antisztatikus hatásnak köszönhető szikravédelem)

Előnyök/Kivitelek
• rejtett gombolás
• 2 zsebfedős mellzseb, elöl 2 benyúlós zseb zsebfedővel

Alkalmazás/Megjegyzések
• A dzseki csak nadrággal együtt viselve nyújt megfelelő védelmet!

Anyag
• 64% pamut, 35% poliészter, 1% antisztatikus Static-Control® szál 
• kb. 370 g/m2 súly
• antisztatikus, lángálló, fl uor-karbonnal 

Kezelési útmutató

h#2G7
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Védőruházat
Hő- és lángvédelem, hegesztő ruházat

https://shop.haberkorn.hu?s=281498
https://shop.haberkorn.hu?s=281499
https://shop.haberkorn.hu?s=281391
https://shop.haberkorn.hu?s=281394
https://shop.haberkorn.hu?s=281503


EN 11612
A1 B1 C1 E3

Méret Szín Cikkszám

44 búzakék/szürke 372518

46 búzakék/szürke 281427

48 búzakék/szürke 281423

50 búzakék/szürke 281428

52 búzakék/szürke 281401

54 búzakék/szürke 281407

56 búzakék/szürke 281430

58 búzakék/szürke 281431

60 búzakék/szürke 281434

62 búzakék/szürke 363923

Major Protect munkanadrág
Hő, láng, folyékony permetek és könnyű fröccsenő anyagok
ellen jó védelmet nyújtó nadrág egyebek mellett vegyipari és olajipari felhasználásra.

Felhasználási terület
• vegyipar, olajipar
• alacsony feszültségnél (háztartási csatlakozó dobozok) elektromos ív ellen
• robbanásveszélyes környezet (antisztatikus hatásnak köszönhető szikravédelem)

Előnyök/Kivitelek
• rejtett gombolású slicc és derék
• 2 függőleges nyílású oldalzseb, a bal száron zsebfedős combzseb
• a jobb száron zsebfedős colostoktartó zseb, 2 zsebfedős farzseb

Alkalmazás/Megjegyzések
• A nadrág csak dzsekivel együtt viselve nyújt megfelelő védelmet!

Anyag
• 64% pamut, 35% poliészter, 1% antisztatikus Static-Control® szál 
• kb. 370 g/m2 súly
• antisztatikus, lángálló, fl uor-karbonnal

Kezelési útmutató

h#2G7
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Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Védőruházat
Hő- és lángvédelem, hegesztő ruházat

https://shop.haberkorn.hu?s=281401
https://shop.haberkorn.hu?s=281407
https://shop.haberkorn.hu?s=281430


EN 11612
A1 B1 C1 E3

Méret Szín Cikkszám

44 búzakék/szürke 685840

46 búzakék/szürke 281446

48 búzakék/szürke 281444

50 búzakék/szürke 281447

52 búzakék/szürke 281399

54 búzakék/szürke 281400

56 búzakék/szürke 281448

58 búzakék/szürke 281450

60 búzakék/szürke 281452

Major Protect melles nadrág
Hő, láng, folyékony permetek és könnyű fröccsenő anyagok
ellen jó védelmet nyújtó nadrág egyebek mellett vegyipari és olajipari felhasználásra.

Felhasználási terület
• vegyipar, olajipar
• alacsony feszültségnél (háztartási csatlakozó dobozok) elektromos ív ellen
• robbanásveszélyes környezet (antisztatikus hatásnak köszönhető szikravédelem)

Előnyök/Kivitelek
• gombbal állítható derékbőség, rejtett gombolású nadrágslicc
• biztonsági csatok a pánton, elasztikus hátrész, zsebfedős mellzseb
• a bal száron combzseb, 2 zsebfedős farzseb
• 1 függőleges nyílású benyúlós zseb

Alkalmazás/Megjegyzések
• A nadrág csak dzsekivel együtt viselve nyújt megfelelő védelmet!

Anyag
• 64% pamut, 35% poliészter, 1% antisztatikus Static-Control® szál 
• kb. 370 g/m2 súly
• antisztatikus, lángálló, fl uor-karbonnal 

Kezelési útmutató

h#2G7

 www.haberkorn.hu  Munkavédelem 2016 351

Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Védőruházat
Hő- és lángvédelem, hegesztő ruházat

https://shop.haberkorn.hu?s=281446
https://shop.haberkorn.hu?s=281447
https://shop.haberkorn.hu?s=281399
https://shop.haberkorn.hu?s=281400
https://shop.haberkorn.hu?s=281448
https://shop.haberkorn.hu?s=281450


EN 11612
A1 B1 C1 E3 F1

EN 11612
A1 B1 C1 E3 F1

szürke/fekete búzakék/
fekete

Méret Cikkszám Cikkszám

44 B08441 B08460

46 B08443 B08461

48 B08444 B08463

50 B08445 B08464

52 B08447 B08465

54 B08448 B08466

56 B08449 B08467

58 B08450 B08468

60 B08453 B08469

szürke/fekete búzakék/fekete

Méret Cikkszám Cikkszám

42 B08475 B08507

44 B08481 B08508

46 B08482 B08509

48 B08484 B08510

50 B08486 B08511

52 B08487 B08513

54 B08488 B08514

56 B08489 B08515

58 B08490 B08518

60 B08493 B08520

Weld Shield hegesztődzseki
Masszív, könnyen kezelhető, hő ellen védő hegesztő -
dzseki, alacsony sugárzó hővel, valamint fröccsenő fémolvadékok veszélyével járó 
munkákhoz.

Előnyök/Kivitelek
• fedett pantentolás
• 2 zsebfedős mellzseb, a jobb oldalon mobiltartó zseb
• 2 rávarrt oldalzseb zsebfedővel
• antisztatikus, lángálló

Anyag
•  84% pamut, 15% poliészter, 1% szénszál 
• kb. 365 g/m2 súly

Kezelési útmutató

h# 73G

Weld Shield hegesztőnadrág
Masszív, könnyen kezelhető, hő ellen védő, hegesztő-
nadrág, alacsony sugárzó hővel, valamint fröccsenő fémolvadékok veszélyével 
járó munkákhoz.

Előnyök/Kivitelek
• felvarrt gombokkal záródó slicc és derékrész, gumírozott derék
• 2 függőleges nyílású, patenttal záródó, benyúlós elülső zseb
• a bal száron zsebfedős combzseb
• a jobb száron zsebfedős colostoktartó zseb, 2 zsebfedős farzseb

Anyag
•  84% pamut, 15% poliészter, 1% szénszál 
• kb. 365 g/m2 súly

Kezelési útmutató

h# 73G
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Védőruházat
Hő- és lángvédelem, hegesztő ruházat

https://shop.haberkorn.hu?s=B08449
https://shop.haberkorn.hu?s=B08489


EN 11612
A1 B1 C1 E3 F1

szürke/fekete búzakék/
szürke

Méret Cikkszám Cikkszám

42 B08526 B08544

44 B08528 B08545

46 B08529 B08547

48 B08532 B08549

50 B08533 B08550

52 B08534 B08551

54 B08535 B08552

56 B08537 B08553

58 B08539 B08554

60 B08540 B08557

62 B08542 B08566

64 B08543 B08568

Weld Shield melles hegesztőnadrág
Masszív és könnyen kezelhető, modern kialakítású, hő ellen
védő, hegesztő melles nadrág, alacsony sugárzó hővel, valamint fröccsenő fém-
olvadékok veszélyével járó munkákhoz.

Előnyök/Kivitelek
• felvarrt gombokkal állítható derékbőség, gombos slicc
• gumírozott derék
• elasztikus gumibetétes pánt biztonsági csattal
• zsebfedős mellzseb, 2 függőleges nyílású, patenttal záródó, benyúlós elülső zseb
• a bal száron zsebfedős combzseb, a jobb száron zsebfedős colostoktartó zseb
• 2 zsebfedős farzseb

Anyag
• 84% pamut, 15% poliészter, 1% szénszál 
• kb. 365 g/m2 súly

Kezelési útmutató

h# 73G
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Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Védőruházat
Hő- és lángvédelem, hegesztő ruházat

https://shop.haberkorn.hu?s=B08537


Méret Szín Cikkszám

44 rikító sárga/búzakék 510276

46 rikító sárga/búzakék 510290

48 rikító sárga/búzakék 510292

50 rikító sárga/búzakék 510295

52 rikító sárga/búzakék 510298

54 rikító sárga/búzakék 510301

56 rikító sárga/búzakék 510302

58 rikító sárga/búzakék 510303

60 rikító sárga/búzakék 510307

62 rikító sárga/búzakék 510308

Major Protect 1 rétegű jól láthatósági munkakabát
Hő, láng, folyékony permetek és könnyű fröccsenő anyagok ellen
jó védelmet nyújtó kabát, egyebek mellett vegyipari és olajipari felhasználásra.

Felhasználási terület
• vegyipar, olajipar
• alacsony feszültségnél (háztartási csatlakozó dobozok) elektromos ív ellen
• robbanásveszélyes környezet (antisztatikus hatásnak köszönhető szikravédelem)

Előnyök/Kivitelek
• rávarrt gombolással
• 2 zsebfedős mellzseb
• 2 benyúlós elülső zseb zsebfedővel

Alkalmazás/Megjegyzések
• A kabát csak nadrággal együtt viselve nyújt megfelelő védelmet!

Anyag
• 64% pamut, 35% poliészter, 1% antisztatikus Static-Control® szál 
• kb. 370 g/m2 súly
•  3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő csík
• antisztatikus, lángálló, fl uor-karbonnal 

Kezelési útmutató

h#1G6
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Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Védőruházat
Hő- és lángvédelem, hegesztő ruházat



Méret Szín Cikkszám

44 rikító sárga/búzakék 510439

46 rikító sárga/búzakék 510465

48 rikító sárga/búzakék 510473

50 rikító sárga/búzakék 510478

52 rikító sárga/búzakék 510483

54 rikító sárga/búzakék 510490

56 rikító sárga/búzakék 510493

58 rikító sárga/búzakék 510494

60 rikító sárga/búzakék 510497

62 rikító sárga/búzakék 510501

Major Protect láthatósági munkanadrág
Hő, láng, folyékony permetek és könnyű fröccsenő anyagok
ellen jó védelmet nyújtó nadrág, egyebek mellett vegyipari és
olajipari felhasználásra.

Felhasználási terület
• vegyipar, olajipar
• alacsony feszültségnél (háztartási csatlakozó dobozok) elektromos ív ellen
• robbanásveszélyes környezet (antisztatikus hatásnak köszönhető szikravédelem)

Előnyök/Kivitelek
• felvarrt gombokkal záródó slicc és derékrész
• 2 függőleges nyílású benyúlós zseb
• a bal száron zsebfedős combzseb, a jobb száron zsebfedős colostoktartó zseb
• 2 zsebfedős farzseb

Alkalmazás/Megjegyzések
• A nadrág csak kabáttal együtt viselve nyújt megfelelő védelmet!

Anyag
• 64% pamut, 35% poliészter, 1% antisztatikus Static-Control® szál 
• kb. 370 g/m2 súly
• 3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő csík
• antisztatikus, lángálló, fl uor-karbonnal 

Kezelési útmutató

h#1G6
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Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Védőruházat
Hő- és lángvédelem, hegesztő ruházat



Méret Szín Cikkszám

44 rikító sárga/búzakék 510505

46 rikító sárga/búzakék 510803

48 rikító sárga/búzakék 510804

50 rikító sárga/búzakék 510809

52 rikító sárga/búzakék 510811

54 rikító sárga/búzakék 510813

56 rikító sárga/búzakék 510816

58 rikító sárga/búzakék 510817

60 rikító sárga/búzakék 510820

62 rikító sárga/búzakék 510821

Major Protect láthatósági melles nadrág
Hő, láng, folyékony permetek és könnyű fröccsenő anyagok
ellen jó védelmet nyújtó nadrág egyebek mellett vegyipari és 
olajipari felhasználásra.

Felhasználási terület
• vegyipar, olajipar
• alacsony feszültségnél (háztartási csatlakozó dobozok) elektromos ív ellen
• robbanásveszélyes környezet (antisztatikus hatásnak köszönhető szikravédelem)

Előnyök/Kivitelek
• felvarrt gombokkal állítható derékbőség, gombos slicc
• biztonsági csatok a pánton, elasztikus hátrész
• zsebfedős mellzseb, a bal száron zsebfedős combzseb
• 2 zsebfedős farzseb, 1 függőleges nyílású elülső zseb

Alkalmazás/Megjegyzések
• A nadrág csak kabáttal együtt viselve nyújt megfelelő védelmet!

Anyag
• 64% pamut, 35% poliészter, 1% antisztatikus Static-Control® szál 
• kb. 370 g/m2 súly
• 3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő csík
• antisztatikus, lángálló, fl uor-karbonnal 

Kezelési útmutató

h#1G6

356 Munkavédelem 2016 www.haberkorn.hu

Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Védőruházat
Hő- és lángvédelem, hegesztő ruházat



Méret A látómező anyaga Cikkszám

220 x 100 mm víztiszta polikarbonát 654794

arannyal bevont polikarbonát 654789

arannyal bevont biztonsági üveg 654799

látótér Cikkszám

100 x 220 mm 642873

Hosszúság Cikkszám

40 cm 651641

Egyrészes hő elleni védőkámzsa
Sugárzó hő, fröccsenő fémolvadékok ellen védő kámzsa, alumíniumkerettel.

Felhasználási terület
• kb. +1.000 °C sugárzó hőig használható

Előnyök/Kivitelek
• rendkívül puha és könnyű, ezért kényelmes viselet
• Schuberth sisakokkal kompatibilis

Alkalmazás/Megjegyzések
• új állapotában a fellépő sugárzó hő kb. 95%-át visszaveri
• az öregedéssel csökken a hővisszaverő képesség
• Az optimális (pl. fröccsenő fémolvadékokkal szembeni) védelem eléréséhez alapos 

kockázat-értékelés szükséges!

Anyag
• para-aramid szövet, sávos szövés 
• 450 g/m2 súly
• vákuum fémezés
• lángálló BW-Molton bélés

Kiszerelés
• látómező nélkül

Hő elleni alkarvédő
Sugárzó hő és fröccsenő fémolvadékok elleni karvédő, mindkét végén gumírozással.

Felhasználási terület
• kb. +1.000 °C sugárzó hőig használható

Alkalmazás/Megjegyzések
• új állapotában a fellépő sugárzó hő kb. 95%-át visszaveri
• az öregedéssel csökken a hővisszaverő képesség
• Az optimális (pl. fröccsenő fémolvadékokkal szembeni) védelem eléréséhez alapos 

kockázat-értékelés szükséges!

Anyag
•  para-aramid szövet sávos szövés
•  450 g/m2 súly
•  vákuum fémezés
•  rendkívül puha és könnyű, ezért kényelmes viselet

Tartozék

Látómező a hő elleni védőkámzsához

Előnyök/Kivitelek
• víztiszta polikarbonát látómező: 1 mm vastag
• biztonsági üveg látómező: az alumíniumkerethez hajlított
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Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Védőruházat
Hő- és lángvédelem, hegesztő ruházat



Hosszúság Méret Cikkszám

130 cm 50/52 642788

54/56 642792

58/60 642793

62/64 642794

Hosszúság Cikkszám

130 cm 642859

Hő elleni védőköpeny
Sugárzó hő és fröccsenő fémolvadékok ellen védő kabát.

Felhasználási terület
• kb. +1.000 °C sugárzó hőig használható

Előnyök/Kivitelek
• kettős lapolású záródás, állógallér, hátszellőzés
• patenttal állítható mandzsetta, raglánujjak
• rendkívül puha és könnyű, ezért kényelmes viselet

Alkalmazás/Megjegyzések
• új állapotában a fellépő sugárzó hő kb. 95%-át visszaveri
• az öregedéssel csökken a hővisszaverő képesség
• Az optimális (pl. fröccsenő fémolvadékokkal szembeni) védelem eléréséhez alapos 

kockázat-értékelés szükséges!

Anyag
•  para-aramid szövet, sávos szövés 
• 450 g/m2 súly
•  vákuum fémezés
•  a kabát felső részében lángálló BW-Molton bélés

Hő elleni ujjas védőkötény
Sugárzó hő és fröccsenő fémolvadékok ellen védőujjas kötény.

Felhasználási terület
• kb. +1.000 °C sugárzó hőig használható

Előnyök/Kivitelek
• hátul tépőzáras rögzítés, a csípőnél sárgaréz lánccal záródik
• rendkívül puha és könnyű, ezért kényelmes viselet

Alkalmazás/Megjegyzések
• új állapotában a fellépő sugárzó hő kb. 95%-át visszaveri
• az öregedéssel csökken a hővisszaverő képesség
• Az optimális (pl. fröccsenő fémolvadékokkal szembeni) védelem eléréséhez alapos 

kockázat-értékelés szükséges!

Anyag
• para-aramid szövet, sávos szövés
• 450 g/m2 súly
• vákuum fémezés
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Védőruházat
Hő- és lángvédelem, hegesztő ruházat



Hosszúság Cikkszám

40 cm 655151

Méret (HxSz) Cikkszám

110 x 100 cm 642865

Hő elleni melles védőkötény
Sugárzó hő és fröccsenő fémolvadékok ellen védő kötény.

Felhasználási terület
•  kb. 1.000 °C sugárzó hőig használható

Előnyök/Kivitelek
•  tartó- és rözgítő pántokkal
•  rendkívül puha és könnyű, ezért kényelmes viselet

Alkalmazás/Megjegyzések
•  új állapotában a fellépő sugárzó hő kb. 95%-át visszaveri
•  az öregedéssel csökken a hővisszaverő képesség
•  Az optimális (pl. fröccsenő fémolvadékokkal szembeni) védelem eléréshez alapos kockázat-

értékelés szükséges!

Anyag
• para-aramid szövet, sávos szövés 
•  450 g/m2 súly
•  vákuum fémezés

Hő elleni lábvédő
Sugárzó hő és fröccsenő fémolvadékok elleni lábvédő.

Felhasználási terület
• kb. +1.000 °C sugárzó hőig használható

Előnyök/Kivitelek
• rugós vázzal

Alkalmazás/Megjegyzések
• új állapotában a fellépő sugárzó hő kb. 95%-át visszaveri
• az öregedéssel csökken a hővisszaverő képesség
• Az optimális (pl. fröccsenő fémolvadékokkal szembeni) védelem eléréshez alapos kockázat-

értékelés szükséges!

Anyag
• preox/para-aramid szövet, sávos szövés, 650 g/m2 súly
• vákuum fémezés
• lábvédőkhöz használt nehéz, szabvány szerinti szövet
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Védőruházat
Hő- és lángvédelem, hegesztő ruházat



Méret Szín Cikkszám

L tengerészkék 533616

XL tengerészkék 534963

XXL tengerészkék 534964

XXXL tengerészkék B24458

Méret Szín Cikkszám

M fekete 869834

L fekete 869856

XL fekete 869858

XXL fekete 869860

XXXL fekete 869863

Cooline® hűtőmellény
Természetes párahűtés révén akár 40 órán át biztosítja a hűtést.
Használatához nincs szükség vegyszerekre, fagyasztószekrényre és áramra, hanem 
mindössze vezetékes vízre!

Előnyök/Kivitelek
• természetes módon hűti a testet
• javítja a teljesítőképességet és a koncentrációt
• fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé
• puha, kellemes anyag
• egyszerű vezetékes vízzel aktiválható
• rendkívül gyorsan száradó külső anyag
• az izzadság és a kellemetlen szagok kiküszöbölésére
• szabadon hagyja a hasat és a veséket

Anyag
• gyorsan száradó funkcionális szálból szőtt külső
• Cooline® fl íz belső

SX3 E. Cooline® hűtőtrikó
Természetes párahűtéssel hatékonyan hűti a testet. Használatához nincs szükség 
vegyszerekre, fagyasztószekrényre és áramra, hanem mindössze vezetékes vízre!

Előnyök/Kivitelek
• természetes módon hűti a testet
• ergonomikus Y forma és szellőzőcsatornák
• páratlanul rugalmas anyag a tökéletes illeszkedésért
• segít megelőzni a hőguta kialakulását, javítja az egészséget és a teljesítményt
• akár 8 °C-os hűtőhatás
• a vezető fi zikoterapeuták által kifejlesztett COOL-TO-GO rendszernek köszönhetően még 

magas páratartalom mellett is hatékony

Anyag
• légáteresztő SX3 hálós külső
• Cooline® fl íz belső
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Méret Szín Cikkszám

S/46-48 zöld 124189

M/50-52 zöld 129607

L/54-56 zöld 162987

XL/58-60 zöld 134464

XXL/62-64 zöld 102676

Saválló védőoverall 
Savakkal és vegyi anyagokkal szemben ellenálló overall raglánszabással és rögzített 
kapucnival.

Előnyök/Kivitelek
• rejtett cipzár
• patentos rögzítés
• tépőzáras kapucni

Anyag
• szakadásálló, mindkét oldalán PVC-vel bevont nylon anyagból 
• 360 g/m2 súly

Kezelési útmutató

d#94C
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Védőruházat
Vegyvédelmi ruházat

https://shop.haberkorn.hu?s=162987
https://shop.haberkorn.hu?s=134464
https://shop.haberkorn.hu?s=102676


Méret Cikkszám

M 779655

L 779656

XL 779657

XXL 779659

XXXL 779660

4535 védőoverall
Veszélyes, akár radioaktív porok, fröccsenő folyadékok
elleni is védő overall, jó kémiai ellenállású, szöszmentes,
fehér elülső oldal, a teljes kék hátsó rész extra szellőzésével megelőzi a kényelmetlen 
hőképződést. Kötött mandzsetta, kétkocsis, hajtókás cipzár, rugalmas csuklya, 
derék- és bokarész, antisztatikus.

Alkalmazás/Megjegyzések
• takarítás, raktározás, épület fenntartás
• azbeszttel végzett munkák
• fémmegmunkálás, cementgyártás
• gyógyszeripar, festés

Anyag
• mikroporózus PE-laminátum + SMMMS pp
• 55 g/m² súly, méretek: S-4XL

Egyszer használatos védőruházat

A III. kategóriás védőruhák elsődleges, visszafordíthatatlan egészségkárosodás vagy akár halálos veszélyek ellen védenek. 
Emiatt ezeket a védőeszközöket egy független minősítő intézetnek kell bevizsgálnia. Ezen a kategórián belül a védelmi 
szintek a minimális követelményekkel vannak defi niálva, ezzel is megkönnyítve a felhasználóknak az adott munkaterülethez 
a megfelelő védőeszköz kiválasztását.

III. kategóriás vegyi védőruhák típusai:
• Típus 1 Gáztömör
• Típus 2 Nem gáztömör
• Típus 3 Védőruházat folyékony vegyszerek ellen (folyadékzáró)
• Típus 4 Védőruházat folyékony vegyszerek ellen (permetzáró)
• Típus 5 A levegőben lebegő szilárd részecskék ellen védő ruházat
• Típus 6 Korlátozott védelem folyadékköd ellen

Csak CE jelölésőűvédőruhák az I.-es védelmi kategóriába tartoznak, és nem vegyszerek elleni védelemre lettek tervezve.
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Védőruházat
Egyszer használatos védőruházat

https://shop.haberkorn.hu?s=779655
https://shop.haberkorn.hu?s=779656
https://shop.haberkorn.hu?s=779657
https://shop.haberkorn.hu?s=779659
https://shop.haberkorn.hu?s=779660


Méret Szín Cikkszám

M sárga 229926

L sárga 229937

XL sárga 229944

XXL sárga 229950

Méret Szín Cikkszám

L szürke 929513

XL szürke 929514

XXL szürke 929515

TYCHEM® C védőoverall
Számos szervetlen vegyi anyaggal szemben védő kapucnis overall.

Felhasználási terület
• mezőgazdasági vegyszerek kezelése
• biomérnöki tevékenységek, vegyipar
• gyógyszeripar, laborok
• ipari tisztítás és karbantartás
• orvosi célú felhasználás és biológiai veszélyek esetén

Előnyök/Kivitelek
• a gumival összehúzható kapucni és az állvédő szorosan záró maszkot alkot
• dupla cipzárfedés a maximális szigetelésért
• gumis mandzsetta, derék és bokarész
• rugalmas hurok a hüvelykujjnak – megakadályozza az overall ujjának felcsúszását
• optimális illeszkedés és maximális mozgásszabadság
• fröccsenő folyadékokkal szembeni védelem 2 bar nyomásig

Anyag
• Tyvek® hordozó polimerbevonattal 
• 83 g/m2 súly
• nem tartalmaz halogénkötéseket

TYCHEM® F védőoverall
Számos szerves és magas koncentrációjú szervetlen vegyülettel
szemben védelmet biztosító kapucnis overall.

Felhasználási terület
• mezőgazdasági vegyszerek kezelése
• biomérnöki tevékenységek
• vegyipar
• gyógyszeripar
• laborok
• ipari tisztítás és karbantartás
• orvosi célú felhasználás és biológiai veszélyek esetén

Előnyök/Kivitelek
• a gumival összehúzható kapucni és az állvédő szorosan záródó maszkot alkot
• dupla cipzárfedés a maximális szigetelésért
• gumis mandzsetta, derék és bokarész
• rugalmas hurok a hüvelykujjnak – megakadályozza az overall ujjának felcsúszását
• optimális illeszkedés és maximális mozgásszabadság
• fröccsenő folyadékokkal szembeni védelem 5 bar nyomásig

Anyag
• Tyvek® hordozó polimerbevonattal 
• 120 g/m2 súly
• nem tartalmaz halogénkötéseket
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Védőruházat
Egyszer használatos védőruházat

https://shop.haberkorn.hu?s=229937
https://shop.haberkorn.hu?s=229944
https://shop.haberkorn.hu?s=229950
https://shop.haberkorn.hu?s=929513
https://shop.haberkorn.hu?s=929514
https://shop.haberkorn.hu?s=929515


Méret Szín Cikkszám

S fehér 930598

M fehér 930605 

L fehér 930604 

XL fehér 930606 

XXL fehér A82087 

DuPont – Tyvek® és Tychem® védőoverallok

A lehető legnagyobb biztonságot nyújtó egyszer 
használatos overall

• több mint 60.000 főt foglalkoztató amerikai nagyvállalat
• elsődleges hangsúlyt fektet a munkabiztonságra
• Tyvek® és Tychem® márkái vezetőek a védőoverallok piacán
• a Cordura®, a Kevlar®, a Neopren®, a Nomex®, a Tefl on® és más 

márkák kifejlesztője

Tyvek® Classic Xpert védőoverall
A Tyvek® Classic védőoverallt azokon a területeken használják,
ahol különösen veszélyes munkavégzés folyik.

Felhasználási terület
• szilárd részecskékkel (5. típus) és vízbázisú vegyi anyagok permetével (6. típus) szemben 

használható

Előnyök/Kivitelek
• kapucnis overall fedett Tyvek® cipzárral
• az elasztikus deréknak köszönhető biztos tartás
• a rugalmas csukló- és bokapánt jobb és szorosabb zárást biztosít
• a gumival összehúzható kapucni tökéletesen illeszkedik a fejre
• kívül elhelyezkedő varratok

Anyag
• a DuPont® által gyártott Tyvek® anyag (lélegző, lég- és páraáteresztő, puha, könnyű rugalmas)

Védőruházat
Egyszer használatos védőruházat
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https://shop.haberkorn.hu?s=930598
https://shop.haberkorn.hu?s=930605
https://shop.haberkorn.hu?s=930604
https://shop.haberkorn.hu?s=930606
https://shop.haberkorn.hu?s=A82087


2 8

2 8

Méret Szín Cikkszám

M fehér/kék 454962

L fehér/kék 927437

XL fehér/kék 378243

XXL fehér/kék 454965

Méret Szín Cikkszám

M fehér 720017

L fehér 720019

XL fehér 720020

XXL fehér 720021

XXXL fehér 725891

4545 védőoverall
Speciális mikroporózus anyagból készült, mely könnyű, puha,
jól simul a testre és nagyfokú kényelmet biztosít. A kitűnő
szöszmentességének köszönhetően ideális megoldás
lehet steril szobákba is.

Műszaki adatok/ Kivitelek
• 5,6 kategória
• EN 1073-2:2002 nukleáris porok elleni védelem
• EN 1149-5:2008 antisztatikus
• EN 14126 biológiai védelem
• 3 részes csuklya, kétirányú cipzár
• kötött mandzsetta, gumis derék- és bokarész
• vákuumcsomagolva

Anyag
• mikroporózus fehér PE-laminátum
• 50 g/m² súly, méretek: S-4XL

4540+ védőoverall
A kiváló minőségű 3M™ 4540+ védőoverall magas szintű
védelmet biztosít folyékony vegyszerek fröccsenése ellen,
valamint magas szűrési teljesítményt nyújt veszélyes porok ellen (a radioaktív porokat 
is beleértve). A háton található egyedi lélegző panel érezhetően javítja a levegő 
keringését és így csökkenti a melegedést. A kámzsa varrása és a megerősített 
betoldás még erősebbé és tartósabbá teszi a védőoverallt. Kötött mandzsetta, 
kétirányú cipzár leragasztható fedőlappal, gumírozott csuklya, derék és bokarész 
a kényelem és a szabad mozgás érdekében. Antisztatikus.

Alkalmazás/Megjegyzések
• festékszórás, gyógyszeripar
• takarítás, raktározás, épület fenntartás
• azbeszttel végzett munkák
• fémmegmunkálás, cementgyártás

Anyag
• mikroporózus PE-laminátum + SMMMS pp
• 49 g/m² súly, méretek: S-4XL
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Védőruházat
Egyszer használatos védőruházat

https://shop.haberkorn.hu?s=454962
https://shop.haberkorn.hu?s=927437
https://shop.haberkorn.hu?s=378243
https://shop.haberkorn.hu?s=454965
https://shop.haberkorn.hu?s=720017
https://shop.haberkorn.hu?s=720019
https://shop.haberkorn.hu?s=720020
https://shop.haberkorn.hu?s=720021
https://shop.haberkorn.hu?s=725891


2 8

Méret Szín Cikkszám

M fehér 927431

L fehér 779608

XL fehér 776513

XXL fehér 927430

XXXL fehér 927432

XXXXL fehér 779604

Szín Méret Cikkszám

fehér XL 779551

fehér XXL 779553

kék XL 779563

kék XXL 779565

4515 védőoverall
Veszélyes, akár nukleáris porok, fröccsenő folyadékok
ellen is védő kapucnis overall. Kétkocsis cipzár, rugalmas
csuklya, mandzsetta, derék- és bokarész. Több színben (fehér, kék, narancs, piros).

Alkalmazás/Megjegyzések
• takarítás, raktározás, épület-fenntartás
• azbeszttel végzett munkák
•  fémmegmunkálás, cementgyártás

Anyag
• háromrétegű SMS pp
• 50 g/m² súly, méretek:S-4XL

4500 védőoverall
Általános célú felhasználásra ajánlott overall, mely
védelmet nyújt nem veszélyes folyadékok és porszemcsék
ellen. Erős és kényelmes, így jól alkalmazható például raktárakban, gyártási folya-
matokhoz, takarításhoz is.

Műszaki adatok/ Kivitelek
•  gumírozott csuklya, derék- és bokarész
•  méretek: S-4XL
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Védőruházat
Egyszer használatos védőruházat

https://shop.haberkorn.hu?s=927431
https://shop.haberkorn.hu?s=779608
https://shop.haberkorn.hu?s=776513
https://shop.haberkorn.hu?s=927430
https://shop.haberkorn.hu?s=927432
https://shop.haberkorn.hu?s=779604
https://shop.haberkorn.hu?s=779551
https://shop.haberkorn.hu?s=779553
https://shop.haberkorn.hu?s=779563
https://shop.haberkorn.hu?s=779565


Méret Szín Cikkszám

XL fehér B37811

XXL fehér B37817

Méret Szín Cikkszám

S fehér 971578

M fehér 971587

L fehér 971589

XL fehér 971591

XXL fehér 971594

XXXL fehér 971595

Egyszer használatos overall
Fehér, kapucnis eldobható overall. Gumis derék, mandzsetta és lábrész.

Műszaki adatok/Kivitelek
• méretek: M-XXXL
• karton: 50 db

Tyvek® 800 J védőoverall
Masszív és nagyon könnyű (kb. 300 g súlyú) egyszer használatos
overall kapucnival és öntapadós cipzártakaróval.

Felhasználási terület
• nyirkos vagy nedves környezetben végzett munkákhoz, ahol vegyi anyagokkal, folyadékokkal 

és/vagy olajokkal szembeni védelemre van szükség
• épülettakarítás, általános karbantartási munkák
• petrolkémiai üzemekben végzett munkák, csatornázási munkák

Előnyök/Kivitelek
• az öntapadós álltakaró gázmaszk viselése esetén szoros illeszkedést biztosít
• gumírozott kapucni, mandzsetta, boka- és hátrész
• rugalmas hurok a hüvelykujjnak (megakadályozza az overall ujjának felcsúszását)
• nagyfokú viselési kényelem és mechanikai ellenálló-képesség
• ragasztott varratok

Anyag
• Tyvek® 800 (olajtaszító, antisztatikus, szilikonmentes)
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Védőruházat
Egyszer használatos védőruházat

https://shop.haberkorn.hu?s=B37811
https://shop.haberkorn.hu?s=B37817
https://shop.haberkorn.hu?s=971589


Leírás Méret Csomagolás Cikkszám

kámzsa, gumis, fehér egy méret 100 db 295824

lábzsák, gumis, 40 cm egy méret 400 db 12152l

Méret Csomagolás Cikkszám

egy méret 200 db 930597

Csomagolás Cikkszám

db 930591

Tyvek® kiegészítők

Anyag
• a DuPont® által gyártott Tyvek® anyag (lélegző, lég- és páraáteresztő, puha, könnyű rugalmas)

Tyvek alkarvédő
Tyvek anyagból készült fehér 50 cm hosszú karvédő.
Antisztatikus, lélegző, puha, könnyű és rugalmas.

Tychem F csizmavédő
Térdig érő csizmavédő Tychem F anyagból.
Csúszásmentes talppal, szürke.
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Szín Méret Csomagolás Cikkszám

kék 15 x 41 cm 100 db/doboz 189178

Méret Csomagolás Cikkszám

egy méret 100 db/doboz 923633

Méret Csomagolás Cikkszám

egy méret 120 db/csomag A68170

Polietilén cipővédő

Anyag
• polietilén

Polietilén csúszásgátlós cipővédő
Cipővédő lábzsák csúszásgátlóval, gumis, kék színben.
400 db/karton

ESD cipővédő
Cipővédő lábzsák ESD-szalaggal, kék színben.
120 db/csomag
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Csomagolás Cikkszám

100 db/csomag 922790

Csomagolás Cikkszám

50 db/doboz 928760

Méret Szín Csomagolás Cikkszám

S fehér 100 db/csomag 712022

M fehér 100 db/csomag 712025

L fehér 100 db/csomag 712027

XL fehér 100 db/csomag 711977

XXL fehér 100 db/csomag 712028

XXXL fehér 100 db/csomag 712029

Hajháló
PP harmonika hajvédő, fehér. Gumírozott szélű.

Szájmaszk
Flíz, nem szőtt anyagú, 3 rétegű higiéniai szájmaszk.

Látogatóköpeny
Jó légáteresztő és strapabíró látogató köpeny, megfl ele a HACCP követelményeknek.

Előnyök/ Kivitelek
• patentos, egy belős zseb
• magas viselési komfort, extra bő szabás, állógallér
• elasztikus gumipánt a csuklón

Anyag
• PP fl íz, vízlepergető
• súly: kb 30g/m2
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Méret Szín Cikkszám

S tengerészkék 477654

M tengerészkék 299145

L tengerészkék 299150

XL tengerészkék 299151

XXL tengerészkék 299152

XXXL tengerészkék 685828

Méret Szín Cikkszám

S tengerészkék 385510

M tengerészkék 298808

L tengerészkék 299136

XL tengerészkék 299139

XXL tengerészkék 299142

XXXL tengerészkék 574827

Hűtőházi melles nadrág
Optimális, minősített hőszigetelés és praktikus szabás
a korlátlan mozgásszabadságért és maximális viselési kényelemért.

Felhasználási terület
• hűtő- és fagyasztóházak

Előnyök/Kivitelek
• az elülső oldalon végigfutó cipzár alátéttel
• 2 rávarrt oldalzseb zsebfedővel
• magasított hátrész sztreccs pántokkal
• rávarrt térdpárna-tartó zsebek, a szárakon fényvisszaverő csík
• a takart oldalsó cipzár megkönnyíti a felvételt
• légáteresztő képesség: 3-as osztály
• hőszigetelés: 0,477 (B)

Anyag
• külső: 100% nylon
• bélés: 100% poliészter
• töltet: 100% poliésztervatta kb. 250 g/m² súly

Kezelési útmutató

l#4K9

Hűtőházi parka
Optimális, minősített hőszigetelés és praktikus szabás
a korlátlan mozgásszabadságért és maximális viselési kényelemért.

Felhasználási terület
• hűtő- és fagyasztóházak

Előnyök/Kivitelek
• az elülső oldalon végigfutó cipzár alátéttel
• 2 rávarrt oldalzseb zsebfedővel
• a bal ujjon karzseb cipzáras résszel, a derékrészen fényvisszaverő csík
• légáteresztő képesség: 3-as osztály
• hőszigetelés: 0,478 (B)

Anyag
• külső: 100% nylon
• bélés: 100% poliészter
• töltet: 100% poliésztervatta kb. 250 g/m² súly

Kezelési útmutató

l#4K9
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Haberkorn Márkaminőség

Méret Szín Cikkszám

S tengerészkék 477657

M tengerészkék 477661

L tengerészkék 429796

XL tengerészkék 462475

XXL tengerészkék 477662

XXXL tengerészkék 685829

Méret Szín Cikkszám

XS szürke/fekete 833526

S szürke/fekete 833528

M szürke/fekete 833536

L szürke/fekete 833537

XL szürke/fekete 833538

XXL szürke/fekete 833539

XXXL szürke/fekete 833540

Hűtőházi overall
Optimális, minősített hőszigetelés és praktikus szabás
a korlátlan mozgásszabadságért és maximális viselési kényelemért

Felhasználási terület
• hűtő- és fagyasztóházak

Előnyök/Kivitelek
• az elülső oldalon végigfutó cipzár alátéttel
• a baloldalon mellzseb, 2 rávarrt oldalzseb zsebfedővel
• a bal ujjon karzseb cipzáras résszel, rávarrt térdpárna- tartó zsebek
• a takart oldalsó cipzár megkönnyíti a felvételt
• fényvisszaverő csík a derékrészen és a szárakon
• légáteresztő képesség: 3-as osztály
• hőszigetelés: 0,432 (B)

Anyag
• külső: 100% nylon
• bélés: 100% poliészter
• töltet: 100% poliésztervatta kb. 250 g/m² súly

Kezelési útmutató

l#4K9

H-Plus frontcut5 vágásbiztos póló
Éles szélek, vágópengék, fémlemezek vagy üveg okozta vágási
sérülésekkel szemben védő póló. A rendkívül könnyű Coolmax® Fresh Piqué anyagból 
vágásbiztos, Cutex®-High-Tec kötéssel készült póló kiváló védelmet nyújt, és ezzel 
egyidejűleg kellemes viselet, jól szellőzik és könnyen kezelhető.

Előnyök/Kivitelek
• optimális védelem a munkahelyen
• maximális mozgásszabadság a könnyű és rugalmas kötésnek köszönhetően

Anyag
• vágásbiztos Cutex® technológiával kötött elülső rész és ujjak (nagyteljesítményű szálak a 

maximális biztonságért)
 - az EN 388:2003-as szabvány szerinti legmagasabb, 5-ös szintű vágásbiztosság
• 100 % ProClima® Coolmax® Fresh hátrész
 - az anyagban lévő ezüstionoknak köszönhető tartós szagmentesítés
   (a póló teljes élettartama alatt kitart)
 - maximális lélegzés
 - nagyon csekély bolyhosodás
 - a többcsatornás szálak elvezetik a nedvességet
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A ruhaneműk kezelésére vonatkozó jelölések

Mosásra vonatkozó jelölések
A dézsa szimbólum egyszerre két információval is szolgál: egyrészt megmutatja, hogy az adott ruhadarab mosható-e mosó-
gépben, s ha igen, milyen mosási programmal, másfelől pedig a maximálisan megengedett mosási hőmérsékletről tájékoztat.

a Mosógépben mosható. e Legfeljebb a megadott hőmérsékleten 
   (30°, 40°, 50°, 60°, 85°, 95°) mosható.

k A megadott hőmérsékleten kímélő programon mosható. k A megadott hőmérsékleten fi nom programon 
   mosható.

c Mosógépben nem mosható. d Csak kézzel mosható.

Fehérítésre vonatkozó jelölések
A fehérítésre (klórozásra) a háromszög szimbólum utal. Megmutatja, hogy fehéríthető-e az adott ruhadarab, s ha igen, milyen 
vegyszerrel.

% Fehérítőszerrel fehéríthető. $ Klórral fehéríthető.

# Fehérítőszer nem használható.

Vasalásra vonatkozó jelölések
A vasaló szimbóluma mindenekelőtt azt mutatja meg, hogy szabad-e vasalni az adott ruhadarabot. Ha a ruhadarab vasalható, 
a vasalón feltüntetett pontok száma a vasalási hőmérsékletet jelöli.
 

4 Nem vasalható. 1 Melegen (110°) vasalható (pl. akril, nylon, acetát).
 

2 Forrón (150°) vasalható (pl. poliészter, gyapjú). 3 Nagyon forrón (220°) vasalható (pl. pamut, len).
 

Tisztításra vonatkozó jelölések
A vegytisztításra a kör szimbólum utal, melynek belsejében jellemzően egy betű látható. A betű megmutatja, hogy milyen 
oldószer használható az adott ruhadarab tisztításához. Ha a kör alá van húzva, a kezelés csak bizonyos korlátozások 
betartásával történhet.

C Vegytisztítással nem tisztítható. E Bármely oldószerrel tisztítható.

F R113 oldószerekkel és szénhidrogénnel tisztítható. J Lásd az „F”-nél, de csak korlátozott hőmérsékleten 
   és nedvesség hozzáadásával.
 

G Perklór-etilénnel, R113 és R11 oldószerekkel, K Lásd a „P”-nél, de csak korlátozott hőmérsékleten
 valamint szénhidrogénnel tisztítható.  és nedvesség hozzáadásával.
 

Szárításra vonatkozó jelölések
A szárításra a négyzet szimbólum utal. Ha a négyzetben kör látható, a ruhadarab szárítógépben szárítható. A körön belüli 
pontok száma a szárítási hőmérsékletet jelöli.
 

5 Szárítógépben szárítható. 9 Szárítógépben nem szárítható.
 

6 Szárítógépben alacsony hőfokon szárítható. 7 Szárítógépben magasabb hőfokon is szárítható.
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CE
Ez a jel azt mutatja, hogy a PSA irányelvek teljesítve 
vannak.

Einfach Nachhaltiger („Egyszerűen fenntartható”)
Ahhoz, hogy a Haberkorn ezzel a jelöléssel lásson 
el egy terméket, annak négy kategória közül (ártal-
matlanítás, anyag, felhasználás, előállítás) legalább 
egy tekintetében fenntarthatóbbnak kell bizonyulnia 
a hasonló termékeknél.

Élelmiszerekkel történő érintkezés
Ez a jel azt igazolja, hogy az adott védőkesztyű 
az áthatolással szembeni vizsgálat alapján élelmi-
szerekkel közvetlenül érintkezve is biztonságosan 
használható.

DIN EN 343
Védelem a zord időjárási viszonyokkal, így az esővel, 
a széllel és a hideggel szemben (-5°C-ig) 
Teljesítmény-mutatók:
x: vízzárás (3 osztály)
y: lélegzés (3 osztály)

DIN EN 342
Hideg elleni védelem (-5 °C alatt)
Teljesítmény-mutatók:
x: hőszigetelés „B” típusú alsóneművel tesztelve
y: légáteresztés (3 osztály)
z: lélegzés (3 osztály)

EN 14058
Hideg környezet ellen védő ruhadarabok
Míg a DIN EN 342-es szabvány teljes ruharend-
szerekre vonatkozik, ez a szabvány egyes ruha-
darabokra, pl. mellényekre, dzsekikre, kabátokra, 
vagy kivehető thermo bélésekre, amelyek helyi 
védelmet nyújtanak a hideggel szemben. Ezek a 
ruhadarabok meghatározott ideig és egy bizonyos 
fokig nyújtanak védelmet a hideg környezetekkel 
szemben -5 °C-ig.

DIN EN 471
Jó láthatóságot biztosító ruházat
Teljesítmény-mutatók:
x: A fl uoreszkáló és fényvisszaverő anyag felülete 
(3 osztály)
y: A fényvisszaverő anyag minősége (2 osztály)

DIN EN 20471
Jól láthatóságot biztosító ruházat
Teljesítmény-mutató:
x: A fl uoreszkáló és fényvisszaverő anyag felülete 
(3 osztály)

DIN EN 470-1
Lánggal és UV-sugárzással való rövid idejű érint-
kezéssel szembeni védőruházat

EN 11611
Hegesztéshez és hasonló műveletekhez haszná-
latos védőruházat
1A osztály: alkalmi hegesztés
2A osztály: gyakori hegesztés

EN 11612
Hő és láng ellen védő ruházat (korábbi szabvány: 
EN 531)

EN 61482
Védőruházat a villamos ív hőhatásaival szemben az 
EN 61482-es szabvány ezen része a villamos ív veszé-
lyének kitett dolgozók hő- és lángálló védőruházatához 
használt anyagok és ruhadarabok tesztelési eljárását 
írja le. Az anyagokat és ruhadarabokat korlátozott és 
irányított ív használatával tesztelik, majd sorolják be az 
1-es vagy 2-es ívvédelmi osztályba. A ruhadarabok 
esetében a villamos ívvel szembeni hatékonyság 
tesztelése a ruhadarab valamennyi alkotórészére 
kiterjed, a cérnát, a záróelemeket és minden egyéb 
tartozékot beleértve (korábbi szabvány: ENV 50354)

EN ISO 14116
Védőruházat. Hő és láng elleni védelem. Korlátozott 
lángterjedésű anyagok, anyagösszeállítások és 
ruházat (korábbi szabvány: EN 533)
Ez a szabvány a korlátozott lángterjedésre vo-
natkozó követelményeket rögzít az anyagokkal, 
anyagösszeállításokkal és védőruhákkal szemben, 
illetve utóbbiakra vonatkozóan további elvárásokat 
is lefektet. A szabványnak azok a védőruhák felel-
nek meg, amelyek védelmet biztosítanak kisebb 
lángokkal történő nem akaratlagos és rövid ideig 
tartó érintkezés esetén, ahol nem áll fenn jelentős 
hőveszély, és nincs jelen egyéb hőforrás.

DIN EN 533
Hő és láng elleni védelem (anyagteszt)
Teljesítmény-mutatók:
x: a külső szövet lángterjedési mutatója 
y: tartósság

DIN EN 531
Védőruházat hő hatásának kitett ipari munkások 
részére
Teljesítmény-mutatók:
A: alapkövetelmény = korlátozott lángterjedési 
mutató 3
B: (B1-B5) konvektív hővel szembeni szigetelés 
C: (C1-C4) sugárzó hővel szembeni szigetelés
D: (D1-D3) folyékony alumíniumcseppekkel szem-
beni szigetelés 
E: (E1-E3) kifröccsenő vasolvadékkal szembeni 
szigetelés

DIN EN 1149
Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok,
1149–1 felületi ellenállás
1149–2 átmeneti ellenállás
1149–3 töltéscsökkenés
1149 – 5 anyagteljesítmény és kialakítás követelmények
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EN 13034
Védőruházat folyékony vegyszerek ellen
6. típus: fröccsenő anyagok és por ellen korlátozott 
védelem, folyékony vegyszerek ellen korlátozott 
védelem
 

EN 465
Védőruházat folyékony vegyszerek ellen
 4. típus

EN 466
Védőruházat folyékony vegyszerek ellen (a folyékony 
aeroszolokat is beleértve), 3. típus
 

CE KAT III
CE III-as kategóriájú (CE 0120) vegyi védelmet 
nyújtó ruházat; súlyos, visszafordíthatatlan egész-
ségkárosodásokkal, valamint halálos kimenetelű 
veszélyekkel szembeni védelem

EN 14605, 3-B típus
Folyadékzárás

EN 14605, 4-B típus
Permetzárás

EN ISO 13982-1, 5-B típus
Védelem szilárd részecskék ellen

EN 13034, 6-os típus
Korlátozott permetzárás

EN 1073-2
Szemcsés radioaktív szennyeződéssel szembeni 
védőruházat
 

EN 14126
Biológiai védelmet nyújtó védőruházat

801 UPF80+ UV szabvány
Ennél az eljárásnál szélsőséges terhelésnek (pl. 
erős feszítésnek, nedvességnek vagy mechanikai 
hatásnak) teszik ki a ruhaneműket, és így határoz-
zák meg az általa minimálisan nyújtott védőhatást. 
Ez az érték, az ún. ultraviola védőfaktor (UPF) azt 
mutatja meg, hogy az adott ruhadarab viselése ese-
tén mennyivel hosszabbodik meg a bőr védekező 
képessége, vagyis az az idő, amíg nem következik 
be bőrpirosodás vagy leégés.

ESD védelem
Ez a szimbólum elektrosztatikus feltöltődéssel 
szemben védelmet biztosító termékeket jelöl.

Fair Wear
A „Fair Wear Foundation” (FWF) független szervezet 
célja a ruhaipari munkakörülmények javítása és 
tisztességesebbé tétele a gyártó országokban.
A FWF jelölést azon textilgyártó cégek nyerhetik el, 
amelyek betartják a nemzetközi munkaügyi szerve-
zetek munkakörülményekre vonatkozó irányelveit, 
pl. a megfelelő megélhetést biztosító bérezés, a 
reális hosszúságú munkaidő, valamint a munkahelyi 
biztonság és egészségvédelem tekintetében

Öko-Tex Standard 100
Az Öko-Tex Standard-100” tanúsítvánnyal rendel-
kező textiltermékek káros anyagokra bevizsgálásra 
kerültek, és bizonyítást nyert, hogy nem ártalmasak 
a bőrre nézve.

STeP – Fenntartható textilgyártás
A STeP („Sustainable Textile Production”, azaz 
„fenntartható textilgyártás”) egy OEKO-TEX® tanúsí-
tási rendszer, amely a textilipar teljes értékteremtési 
láncát világosan és átláthatóan dokumentálja a 
környezetbarát gyártási folyamatokra, társadalmilag 
elfogadott munkakörülményekre és fenntartható-
ságra való törekvések vonatkozásában.
A STeP a ruházati termékek egyik legátfogóbb 
és legkiforrottabb fenntarthatósági tanúsítványa.
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Alapkövetelmények
Járulékos követelmények

EN ISO 20345
Biztonsági lábbelik
(Safety)

EN ISO 20347
Munkalábbelik 
(Occupation)

Orrmerevítő energia-elnyelése SB
200 J

Nem követelmény

Zárt kéregrész,
antisztatikus, energia-elnyelő sarok

S1 01

Az S1 követelményeken felül
vízgőzáteresztés és vízfelvétel

S2 02

Az S2 követelményeken felül
átszúrásmentes talplemez

S3 03

Antisztatikus és energia-elnyelő sarok S4

Az S4 követelményeken túl 
talpátszúrással szembeni védelem

S5

Szimbólum Lefedett veszélyforrás EN ISO 20345 EN ISO 20347

SB S1 S2 S3 01 02 03

Alapkövetelmények • • • • • • • •

ORO Üzemanyagokkal (benzinnel és 
olajjal) szembeni ellenállás

• • • • • • • •

P Talpátszúrás elleni védelem • • • • • • •

A Antisztatikus lábbeli • • • • • • • •

E Energia-elnyelő sarok • • • • • • • •

HI Meleg elleni szigetelés • • • • • • • •

CI Hideg elleni szigetelés • • • • • • • •

WRU A felsőrész vízgőzáteresztő és vízálló • • • • • •

HRO A talp kontakt hővel szembeni 
ellenállása (300 °C/min)

• • • • • • • •

Védő- és munkalábbelik jelölése

További jelölések

• előírt és teljesített követelmény
• a követelmény teljesíthető, de nincs előírva
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cipőméret
(párizsi pontokban)

lábhossz normál
lábszélesség (NB)

széles
lábszélesség (XB)

extra széles
lábszélesség (XXB)

35 217 mm 88 mm 91 mm -

36 225 mm 90 mm 93 mm -

37 232 mm 92 mm 95 mm -

38 240 mm 95 mm 97 mm 100 mm

39 247 mm 97 mm 99 mm 102 mm

40 255 mm 99 mm 102 mm 105 mm

41 262 mm 101 mm 104 mm 107 mm

42 270 mm 103 mm 106 mm 109 mm

43 277 mm 105 mm 108 mm 111 mm

44 285 mm 107 mm 110 mm 113 mm

45 292 mm 109 mm 112 mm 115 mm

46 300 mm 112 mm 114 mm 117 mm

47 307 mm 114 mm 117 mm 120 mm

48/49 315 mm 116 mm 119 mm 122 mm

Steitz cipők választható szélességben

Miért fontos a szélesség?
A hagyományos cipők csupán egy szélességben kaphatók, 
ezért kompromisszumra kényszerítik az embert. Ha túl nagy 
a cipő, nő az elesés és a felbukás veszélye, ha viszont túl 
szűk, fokozott nyomás nehezedik a lábfej elülső részére, ami 
ugyancsak problémákhoz vezethet.
Az ujjaknak megfelelő mozgástérre van szükségük, ezért a 
Steitz négy különböző szélességben gyártja cipőit. A külön-
leges, természetes forma és a választható szélesség együttese 
természetes mozgást, biztos tartást és érezhetően nagyobb 
kényelmet biztosít.
Az alumíniumból vagy acélból készült tágas orrmerevítőt 
(kaplit) szintén a természetes formára alakították. Az alumínium 
merevítő könnyebbé teszi a cipőt, miközben oldalirányú 
terhelés mellett is garantált biztonságot nyújt.

Velünk egyszerűen megtalálhatja a megfelelő méretet 
és szélességet!
A Steitz talpformákkal könnyen és megbízhatóan megállapít-
ható a lábméret. A viselő személy a különböző szélességű 
formákba belelépve tökéletesen érzékelheti a méretkorlátokat és ezzel a különböző szélességű cipők eltérő bőségét. A formában 
lévő talpbetét alátámasztja a lábat, így az eredeti cipővel megegyező körülményeket teremt.

A formák praktikus, egyszerűen használható szettben kaphatók. A jól bevált rendszer a felpróbáláshoz képest lerövidíti a 
cipőválasztásra fordítandó időt, továbbá lényegesen csökkenti a csereigények számát.

A Steitz SECURA VARIO®, illetve a VARIO Vitality® cipőrendszer valamennyi tagja a „Gesunder 
Rücken – besser leben e.V.”, valamint a „Bundesverband der deutschen Rückenschulen 
(BdR) e.V.” gerincvédő egyesületek által bevizsgáltan és ajánlottan kerül forgalomba. Bővebb 
információ: AGR e.V., Postfach 103, D-27443 Selsingen, Tel.: 0049 (0) 4284-92 69 990, 
www.agr-ev.de
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Súlyhoz igazodó
VARIO sarokcsillapítás Csillapítás a lábfej elülső részénél

 105 kg fölött

 91 kg fölött

 91 kg-ig

 79 kg-ig

 57 kg-ig

Fitt láb és hát a VARIO Vitality® rendszerrel
Minden egyes lépésnél átélheti a Steitz cipő pozitív hatását: a VARIO Vitality® rendszernek
köszönhető egyedülálló, többzónás energia-elnyelés tehermentesíti a lábat és kíméli a hátat.
E nagy hatékonyságú rendszer magvát a sarokrészben elhelyezett és a testsúly függvényében cserélhető energia-elnyelő 
betét képezi. A VARIO modul méhsejt-szerkezetével a viselő személy egyedi igényeinek megfelelő, puha alátámasztást nyújt, 
ami természetes mértékűre csökkenti a cipőn belüli terhelést, továbbá célzottan tehermentesíti a hátat.
A túlságosan kemény cipők növelik a lábfejproblémák kialakulásának valószínűségét, különösen, ha már régóta használatban 
vannak. A VARIO Vitality® rendszer esetében a talp elülső, párnázott részénél és az ujjaknál lévő speciális energia-elnyelő 
elem ellene dolgozik ennek a tendenciának, és kellemes, puha viseletet biztosít.

A Steitz cipőkben két zónában történik az energia-elnyelés – teljesen egyénre szabottan és a viselő személy 
súlyához igazodva. 
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DIN EN 61340

DIN EN 344-1-től 347-1-ig

EN ISO 20344-től 20347:2004-ig

VEZETŐ

VEZETŐ ANTISZTATIKUS

VEZETŐKÉPES LEVEZETŐ SZIGETELŐ

SZIGETELŐ

ajánlott
ESD terület

7,5 x 105

3,5 x 107

Ohm-ig

padló-
burkolat/ 

lábbeli

ESD (Fémlap)

ESD védelem
Azoknak, akik napi szinten elektronikai termékekkel dolgoznak, olyan felszerelésekre van szükségük, amelyek óvják azokat az 
elektrosztatikus kisülések (electrostatic discharge = ESD) hatásaitól. Érzékeny elektronikai alkatrészek számtalan felhasználási 
területen előfordulnak. Már a fejlesztés és a gyártás szakaszában is minden lépés precizitást és maximális odafi gyelést igényel. 
Mivel a fent említett elektrosztatikus kisüléseket az ember is előidézheti, elengedhetetlen a hagyományos védőfunkciókon 
felüli védelmet nyújtó biztonsági vagy munkalábbeli használata.

Mi az az ESD?
Elektrosztatikus kisülés (ESD = electrostatic discharge) alatt két tárgy elektromos töltéseinek a kiegyenlítődését értjük, 
amely egészen az elektromos egyensúlyi állapot helyreállásáig tart. A kisülés gyakran a másodperc törtrésze alatt lezajlik, és 
szikrázás (villamos ív) kísérheti.
A statikus elektromosság kisülése sok esetben „lappangó gyengülést” okoz, amely csupán bizonyos idő elteltével és speciális 
körülmények fennállása esetén jelenik meg hibaként vagy üzemzavarként.
Az ESD védőcipők elektromos áthúzással szembeni ellenállása az általános ipari felhasználásra szánt antisztatikus cipők 
alábbi tartományában helyezkedik el:

Elektromos áthúzással szembeni ellenállás

Az ESD jelölés
Az ESD termékeket használók számára javasolt az áthúzással szembeni védelem 
rendszeres, helyszíni ellenőrzése, valamint az ESD jelölések mindenkori fi gyelembe 
vétele.

ESD érzékeny Ez a piktogram az elektrosztatikus kisülésekre érzékeny alkat-
részeket vagy alkatrészcsoportokat jelöli.
ESD védelem Ez a piktogram elektrosztatikus kisüléssel szembeni védelmet 
biztosító termékeket jelöl.

ESD érzékeny ESD védelem
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Haberkorn Márkaminőség

Haberkorn Márkaminőség

Méret Cikkszám

36 B84166

37 B84169

38 B84172

39 B84176

40 B84178

41 B84183

Méret Cikkszám

36 B84141

37 B84145

38 B84148

39 B84150

40 B84153

41 B84154

Méret Cikkszám

42 B84155

43 B84156

44 B84157

45 B84158

46 B84161

47 B84163

Méret Cikkszám

42 B84184

43 B84186

44 B84189

45 B84192

46 B84194

47 B84197

H-Plus ESD soft & safe félcipő
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  ESD gumitalp (csúszásgátló, antisztatikus)
•  kényelmes soft&safe energia-elnyelés – járás közben a levegővel töltött üregek több mint 

50%-kal nagyobb mértékben elnyelik a nyomást a hagyományos cipőkhöz képest, ez 
pedig tehermentesíti az ízületeket, az izmokat és különösen a hátat

•  jól lélegző, perforált mikrovelúr felsőrész
•  könnyű alumínium-kapli, egybevarrt felsőrész és talpbélés
•  kopásálló orrvédő
•  lélegző funkcionális bélés, kivehető, komfort talpbetét
•  EU termék
•  555 g/db súly (42-es méret)

H-Plus ESD soft & safe szandál
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  ESD gumitalp (csúszásgátló, antisztatikus)
•  kényelmes soft&safe energia-elnyelés – járás közben a levegővel töltött üregek több mint 

50%-kal nagyobb mértékben elnyelik a nyomást a hagyományos cipőkhöz képest, ez 
pedig tehermentesíti az ízületeket, az izmokat és különösen a hátat

•  jól lélegző mikrovelúr felsőrész, tépőzár
•  könnyű alumíniumkapli, egybevarrt felsőrész és talpbélés
•  kopásálló orrvédő
•  lélegző funkcionális bélés, kivehető, komfort talpbetét
•  EU termék
•  550 g/db súly (42-es méret)
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https://shop.haberkorn.hu?s=B84141
https://shop.haberkorn.hu?s=B84155
https://shop.haberkorn.hu?s=B84145
https://shop.haberkorn.hu?s=B84156
https://shop.haberkorn.hu?s=B84148
https://shop.haberkorn.hu?s=B84157
https://shop.haberkorn.hu?s=B84150
https://shop.haberkorn.hu?s=B84158
https://shop.haberkorn.hu?s=B84153
https://shop.haberkorn.hu?s=B84161
https://shop.haberkorn.hu?s=B84154
https://shop.haberkorn.hu?s=B84163
https://shop.haberkorn.hu?s=B84166
https://shop.haberkorn.hu?s=B84184
https://shop.haberkorn.hu?s=B84169
https://shop.haberkorn.hu?s=B84186
https://shop.haberkorn.hu?s=B84172
https://shop.haberkorn.hu?s=B84189
https://shop.haberkorn.hu?s=B84176
https://shop.haberkorn.hu?s=B84192
https://shop.haberkorn.hu?s=B84178
https://shop.haberkorn.hu?s=B84194
https://shop.haberkorn.hu?s=B84183
https://shop.haberkorn.hu?s=B84197


Haberkorn Márkaminőség

Haberkorn Márkaminőség

Méret Cikkszám

36 B35424

37 B35426

38 B35427

39 B35428

40 B35429

41 B35430

42 B35431

Méret Cikkszám

42 B35433

43 B35434

44 B35436

45 B35437

46 B35438

47 B35441

Méret Cikkszám

36 B35315

37 B35321

38 B35326

39 B35342

40 B35349

41 B35351

42 B35354

Méret Cikkszám

42 B35364

43 B35365

44 B35368

45 B35374

46 B35386

47 B35395

H-Plus ESD Performance szandál
EN ISO 20345:2011 S1

Előnyök/Kivitelek
•  ESD PU/TPU talp (csúszásgátló, antisztatikus)
•  varratmentes, perforált, kiváló minőségű mikrovelúr felsőrész, könnyű kivitel
•  könnyű alumíniumkapli
•  stabil kialakítás, egybevarrt felsőrész és talpbélés
•  kivehető, komfort talpbetét
•  zselés energia-elnyelés
•  német gyártmány
•  535 g/db súly (42-es méret)

H-Plus ESD Performance félcipő
EN ISO 20345:2011 S1

Előnyök/Kivitelek
•  ESD PU/TPU talp (csúszásgátló, antisztatikus)
•  varratmentes, perforált, kiváló minőségű mikrovelúr felsőrész, könnyű kivitel
•  könnyű alumíniumkapli
•  stabil kialakítás, egybevarrt felsőrész és talpbélés
•  praktikus gyorsfűző
•  varratmentes felsőrész, kivehető, komfort talpbetét
•  zselés energia-elnyelés
•  német gyártmány
•  535 g/db súly (42-es méret)
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https://shop.haberkorn.hu?s=B35424
https://shop.haberkorn.hu?s=B35433
https://shop.haberkorn.hu?s=B35426
https://shop.haberkorn.hu?s=B35434
https://shop.haberkorn.hu?s=B35427
https://shop.haberkorn.hu?s=B35436
https://shop.haberkorn.hu?s=B35428
https://shop.haberkorn.hu?s=B35437
https://shop.haberkorn.hu?s=B35429
https://shop.haberkorn.hu?s=B35438
https://shop.haberkorn.hu?s=B35430
https://shop.haberkorn.hu?s=B35441
https://shop.haberkorn.hu?s=B35431
https://shop.haberkorn.hu?s=B35315
https://shop.haberkorn.hu?s=B35364
https://shop.haberkorn.hu?s=B35321
https://shop.haberkorn.hu?s=B35365
https://shop.haberkorn.hu?s=B35326
https://shop.haberkorn.hu?s=B35368
https://shop.haberkorn.hu?s=B35342
https://shop.haberkorn.hu?s=B35374
https://shop.haberkorn.hu?s=B35349
https://shop.haberkorn.hu?s=B35386
https://shop.haberkorn.hu?s=B35351
https://shop.haberkorn.hu?s=B35395
https://shop.haberkorn.hu?s=B35354


Haberkorn Márkaminőség

Méret Cikkszám

36 B33951

37 B34455

38 B34461

39 B34462

40 B34463

41 B34465

42 B34466

Méret Cikkszám

42 B34467

43 B34468

44 B34469

45 B34470

46 B34471

47 B34472

Egyszerűen előnyös: a Haberkorn saját márkája

A Haberkorn új saját márkája mindenki számára a legjobb választás, aki az 
ár-érték arány, az elérhetőség és a minőség optimális kombinációját keresi.

Előny az ár-érték arány tekintetében
Márkaminőség rendkívül gazdaságos ár mellett 

Előny az elérhetőség tekintetében
A megrendeléstől számított 24 órán belül kézhez veheti a raktári termékeket.

Előny a minőség tekintetében
Ellenőrzött minőség Magyarország egyik legnagyobb műszaki kereskedő 
cégétől.

A H-Plus választása tehát jelentős előnyökkel jár.

H-Plus ESD Ghostface félcipő
EN ISO 20345:2011 S2

Előnyök/Kivitelek
•  ESD gumitalp mikropöttyözéssel (különösen rugalmas, antisztatikus)
•  kiváló minőségű mikrovelúr, rendkívül könnyű kivitel
•  könnyű alumíniumkapli
•  egybevarrt felsőrész és talpbélés
•  lélegző funkcionális bélés, kivehető, komfort talpbetét
•  EU termék
•  460 g/db súly (42-es méret)
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https://shop.haberkorn.hu?s=B33951
https://shop.haberkorn.hu?s=B34467
https://shop.haberkorn.hu?s=B34455
https://shop.haberkorn.hu?s=B34468
https://shop.haberkorn.hu?s=B34461
https://shop.haberkorn.hu?s=B34469
https://shop.haberkorn.hu?s=B34462
https://shop.haberkorn.hu?s=B34470
https://shop.haberkorn.hu?s=B34463
https://shop.haberkorn.hu?s=B34471
https://shop.haberkorn.hu?s=B34465
https://shop.haberkorn.hu?s=B34472
https://shop.haberkorn.hu?s=B34466


ÖNORM
Z 1259

ÖNORM
Z 1259

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

36 876946 876943

37 823744 790534

38 823745 790532

39 823746 639093

40 796914 639094

41 794388 639095

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

42 770774 639096

43 612034 639097

44 823380 639098

45 823748 639099

46 770775 639100

47 823749 639102

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

37 823738 789475

38 823739 639106

39 823740 639109

40 796910 639110

41 789192 639111

42 796913 639112

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

43 612039 639113

44 794389 639114

45 823741 639115

46 773627 639116

47 823742 639118

VD 2000 ESD szandál
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  NB és XB szélességben
•  fehér színű TPU Dynamics ESD talp (könnyű, rugalmas, remek csúszásgátló hatás, 

hajlászónánál nyomóponttal, kb. +120 °C-ig hőálló)
•  légáteresztő textilbetétekkel kombinált, rendkívül könnyű, funkcionális felsőrész
•  könnyű alumíniumkapli, fényvisszaverő rátétek, tépőzár
•  valódi bőr talpbélés, légáteresztő funkcionális bélésanyag
•  teljes talphosszúságú, cserélhető, kényelmes ERGO-COOL® ESD talpbetét
•  VARIO Vitality® többzónás energia-elnyelés
•  523 g/db súly (42-es méret)

VD 2200 ESD félcipő
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  NB és XB szélességben
•  fehér színű TPU Dynamics ESD talp (könnyű, rugalmas, remek csúszásgátló hatás, 

hajlászónánál nyomóponttal, , kb. +120 °C-ig hőálló)
•  nagy felületen szellőző, rendkívül könnyű, funkcionális felsőrész
•  könnyű alumíniumkapli
•  valódi bőr talpbélés, légáteresztő, funkcionális bélés
•  cserélhető ERGO-COOL® ESD komfort talpbetét
•  VARIO Vitality® többzónás energia-elnyelés
•  548 g/db súly (42-es méret)
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Méret Cikkszám

34 922994

35 922995

36 191936

37 191937

38 187374

Méret Cikkszám

39 198616

40 236371

41 190690

42 923605

Méret Cikkszám

37 924274

38 924275

39 924273

40 924276

41 924286

42 924285

43 924283

Méret Cikkszám

44 924277

45 924278

46 924279

47 924287

48 924280

49 924281

50 924282

24.404 S1 ESD női szandál
EN ISO 20344/45
Könnyű női munkavédelmi szandál, fekete nubuk bőr
felsőrésszel, Texon elemi szálas talpbéléssel, puha Nappa bőrbéléssel, kényelmes 
talpbetéttel, tépőzárral, puha poliuretán talppal. Ergonomikus acélkaplival, antiszta-
tikus / ESD védelem max. 35 M-Ohm-ig.

Műszaki adatok/ Kivitelek
• EN 61350-5-1
• puha PU-talp

29.542 S1 ESD szandál
EN ISO 20344/45
Klasszikus férfi  munkavédelmi szandál, fekete barkás
marhabőr felsőrésszel, nagy nyilásokkal a jó szellőzés érdekében, Texon elemi 
szálas talpbéléssel, tépőzárral, komfortos talpbetéttel, puha Nappa bőrbéléssel, 
ergonomikus acélkaplival.

Műszaki adatok/ Kivitelek
• EN 61350-5-1
• antisztatikus PU talp
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https://shop.haberkorn.hu?s=922994
https://shop.haberkorn.hu?s=198616
https://shop.haberkorn.hu?s=922995
https://shop.haberkorn.hu?s=236371
https://shop.haberkorn.hu?s=191936
https://shop.haberkorn.hu?s=190690
https://shop.haberkorn.hu?s=191937
https://shop.haberkorn.hu?s=923605
https://shop.haberkorn.hu?s=187374
https://shop.haberkorn.hu?s=924274
https://shop.haberkorn.hu?s=924277
https://shop.haberkorn.hu?s=924275
https://shop.haberkorn.hu?s=924278
https://shop.haberkorn.hu?s=924273
https://shop.haberkorn.hu?s=924279
https://shop.haberkorn.hu?s=924276
https://shop.haberkorn.hu?s=924287
https://shop.haberkorn.hu?s=924286
https://shop.haberkorn.hu?s=924280
https://shop.haberkorn.hu?s=924285
https://shop.haberkorn.hu?s=924281
https://shop.haberkorn.hu?s=924283
https://shop.haberkorn.hu?s=924282


ÖNORM
Z 1259

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

38 859516 859537

39 859517 859550

40 859519 859552

41 859522 859555

42 859523 859556

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

43 859524 859557

44 859525 859559

45 859528 859561

46 859533 859562

47 859536 859564

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

38 B18267 B18266

39 588994 589005

40 588995 589006

41 588996 589007

42 588997 589008

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

43 588998 589009

44 588999 589010

45 589000 589011

46 589002 589013

47 589004 589015

VD 2500 ESD félcipő
EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  NB és XB szélességben
•  kék színű TPU Dynamics ESD talp (hajlászónánál nyomóponttal, csúszásgátlás,

kb. + 120 °C-ig hőálló)
•  légáteresztő textilbetétekkel kombinált, rendkívül könnyű funkcionális felsőrész
•  zárt nyelv, fényvisszaverő rátétek
•  alumíniumkapli, valódi bőr talpbélés
•  teljes talphosszúságú, cserélhető ERGO-SOFT ESD komfort talpbetét
•  VARIO Vitality® többzónás energia-elnyelés
•  561 g/db súly (42-es méret)

VD 4500 ESD félcipő
EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  NB és XB szélességben
•  ezüstszürke színű TPU Dynamics ESD talp (hajlászónánál nyomóponttal, csúszásgátlás, 

kb. + 120 °C-ig hőálló) 
•  fi nom színbőr, fényvisszaverő rátétek, zárt nyelv
•  megerősített orrvédelem, valódi bőr talpbélés
•  könnyű alumíniumkapli, lélegző funkcionális bélés
•  teljes talphosszúságú, cserélhető ERGO-COOL® ESD komfort talpbetét
•  VARIO Vitality® többzónás energia-elnyelés
•  583 g/db súly (42-es méret)
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ÖNORM
Z 1259

ÖNORM
Z 1259

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

38 A77554 A77565

39 A77555 A77567

40 A77556 A77568

41 A77557 A77569

42 A77559 A77570

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

38 A77578 A77588

39 A77579 A77591

40 A77580 A77593

41 A77581 A77597

42 A77582 A77598

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

43 A77560 A77572

44 A77561 A77573

45 A77562 A77574

46 A77563 A77576

47 A77564 A77577

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

43 A77583 A77599

44 A77584 A77600

45 A77585 A77601

46 A77586 A77602

47 A77587 A77603

Prémium-minőségű munkavédelmi cipők a Steitztől

Innovatív, csúcsminőségű védőlábbelik

•  Németországi gyártóhely

•  Különböző szélességben kapható cipők

•  „Aktion Gesunder Rücken“ gerincvédelmi tanúsítvány

•  150 éves múltra visszatekintő családi vállalkozás

•  Fókuszban a kényelem és az illeszkedés

•  A Z 1259-es ausztriai szabvány szerinti ortopédiai módosítások

VD 9300 ESD félcipő
EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  NB és XB szélességben
•  antracit-piros színű TPU Dynamics ESD talp (hajlászónánál nyomóponttal, csúszásgátlás, 

kb. + 120 °C-ig hőálló) 
•  légáteresztő textilbetétekkel kombinált, puha nubukbőr, felhúzást segítő hurok
•  zárt nyelv, fényvisszaverő rátétek, applikációk
•  alumíniumkapli, légáteresztő SECURA TEX funkcionális bélés
•  VARIO Vitality® többzónás energia-elnyelés
•  teljes talphosszúságú, cserélhető ERGO-SOFT ESD komfort talpbetét
•  553 g/db súly (42-es méret)

VD 9600 ESD félcipő
EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  NB és XB szélességben
•  fehér színű TPU Dynamics ESD talp (hajlászónánál nyomóponttal, kb. + 120 °C-ig hőálló)
•  légáteresztő textilbetétekkel kombinált, rendkívül könnyű funkcionális felsőrész
•  gyorsfűző, zárt nyelv, megerősített orrvédelem, lélegző funkcionális bélés, könnyű alumínium-

kapli
•  teljes talphosszúságú, cserélhető ERGO-SOFT ESD komfort talpbetét
•  VARIO Vitality® többzónás energia-elnyelés
•  521 g/db súly (42-es méret)
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ÖNORM
Z 1259

ÖNORM
Z 1259

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

38 A77604 A77619

39 A77605 A77620

40 A77606 A77622

41 A77608 A77623

42 A77609 A77624

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

36 B10215 B10823

37 B10218 B10827

38 B10220 B10829

39 B10221 B10831

40 B10222 B10832

41 B10223 B10834

42 B10225 B10836

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

43 A77610 A77625

44 A77611 A77629

45 A77612 A77630

46 A77616 A77631

47 A77618 A77633

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

43 B10226 B10838

44 B10227 B10839

45 B10228 B10841

46 B10229 B10842

47 B10230 B10843

48/49 B10232 B10847

ESD VD 9700 Vitality® VARIO félcipő
EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  NB és XB szélességben
•  ezüstszürke színű TPU Dynamics ESD talp (könnyű, rugalmas, remek csúszásgátló hatás, 

hajlászónánál nyomóponttal, kb +120 °C-ig hőálló) 
•  légáteresztő textilbetétekkel kombinált, rendkívül könnyű funkcionális felsőrész
•  gyorsfűző, zárt nyelv, fényvisszaverő rátétek
•  lélegző funkcionális bélés, könnyű alumíniumkapli
•  jó nedvszívó-képes ségű talpbetét
•  VARIO Vitality® többzónás energia-elnyelés
•  532 g/db súly (42-es méret)

ESD AL 711 Vitality Plus szandál
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  NB és XB szélességben
•  nyitott cellás funkcionális textillel kombinált, rendkívül könnyű funkcionális felsőrész
•  fehér színű TPU Dynamics ESD talp (könnyű, rugalmas, kb. + 120 °C-ig hőálló)
•  tépőzár, fényvisszaverő rátétek, valódi bőr talpbélés
•  könnyű alumíniumkapli
•  cserélhető ERGO-COOL® komfort talpbetét
•  VARIO Vitality® többzónás energia-elnyelés
•  525 g/db súly (42-es méret)
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ÖNORM
Z 1259

ÖNORM
Z 1259

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

36 868729 868751

37 868730 868759

38 868731 868760

39 868732 868761

40 868733 868762

41 868734 868763

42 868736 868765

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

36 A55957 A55959

37 A55962 A55963

38 868774 868790

39 868775 868792

40 868776 868793

41 868777 868794

42 868779 868795

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

43 868738 868766

44 868739 868767

45 868740 868769

46 868742 868770

47 868743 868771

48/49 868746 868773

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

43 868780 868796

44 868785 868797

45 868786 868798

46 868787 868799

47 868789 868800

48/49 970261 970260

ESD AL 741 Plus félcipő
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  NB és XB szélességben
•  fehér színű TPU Dynamics ESD talp (csúszásgátló, könnyű, rugalmas, kb. 120 °C-ig hőálló) 
•  ultrakönnyű, perforált funkcionális felsőrész, fényvisszaverő rátétek
•  puha, valódi bőr sarokbélés, lélegző funkcionális bélés
•  könnyű alumíniumkapli, valódi bőr talpbélés
•  teljes talphosszúságú, cserélhető ERGO-SOFT ESD komfort talpbetét
•  súlyhoz igazodó VARIO® energia-elnyelés
•  570 g/db súly (42-es méret)

ESD AL 742 Plus félcipő
EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  NB és XB szélességben
•  ezüstszürke színű TPU Dynamics ESD talp (csúszásgátló, könnyű, rugalmas, kb. 120 °C-ig 

hőálló)
•  puha nubukbőr, fényvisszaverő rátétekkel
•  puha, valódi bőr sarokbélés, lélegző funkcionális bélés
•  könnyű alumíniumkapli, valódi bőr talpbélés
•  teljes talphosszúságú, cserélhető ERGO-SOFT ESD komfort talpbetét
•  súlyhoz igazodó VARIO® energia-elnyelés
•  628 g/db súly (42-es méret)
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ÖNORM
Z 1259

ÖNORM
Z 1259

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

39 147049 190587

40 135863 114017

41 147056 115363

42 147057 126695

43 147058 127124

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

39 610386 610399

40 610387 610400

41 610388 610401

42 610389 610402

43 610390 610403

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

44 147059 169508

45 147060 148144

46 147061 143436

47 147063 106695

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

44 610391 610404

45 610393 610405

46 610395 610406

47 610397 610408

Méret Cikkszám

40 436743

41 434410

42 436746

43 436745

Méret Cikkszám

44 436747

45 436749

46 436964

FA 755 C Perbunan félcipő
Szabvány: EN ISO 20345:2011 S2 SRA

Előnyök/Kivitelek
•  NB és XB szélességben
•  antracit színű Perbunan Outdoor talp (csúszásgátló, sav- és lúgálló, kb. +220 °C-ig hőálló)
•  fi nom színbőr, fényvisszaverő rátétek, zárt nyelv
•  megerősített orrvédelem, acélkapli, valódi bőr talpbélés
•  lélegző SMARTEC AIR® funkcionális bélés, súlyhoz igazodó VARIO® energia-elnyelés
•  teljes talphosszúságú, cserélhető ERGO-SOFT ESD komfort talpbetét
•  639 g/db súly (42-es méret)

OFFICER 2 félcipő
EN ISO 20345:2011 S2 S

Előnyök/Kivitelek
•  NB és XB szélességben
•  antracit színű TPU LS Professional ESD talp (remek kopásállóság, kb. +120 °C-ig hőálló)
•  fi nom színbőr, marhabőr bélés
•  valódi bőr talpbélés
•  acélkapli
•  VARIO Vitality® többzónás energia-elnyelés
•  cserélhető ERGO-SOFT ESD komfort talpbetét
•  583 g/db súly (42-es méret)

Coulomb S2 elegáns félcipő
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Elegáns védőcipő minőségi vízlepergető bőr felsőrésszel,
belül kopásálló bőr kiképzésű, acélkaplis.

Műszaki adatok/ Kivitelek
• PU-talp
• méretek: 39-47
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https://shop.haberkorn.hu?s=436743
https://shop.haberkorn.hu?s=436747
https://shop.haberkorn.hu?s=434410
https://shop.haberkorn.hu?s=436749
https://shop.haberkorn.hu?s=436746
https://shop.haberkorn.hu?s=436964
https://shop.haberkorn.hu?s=436745


Haberkorn Márkaminőség

Haberkorn Márkaminőség

Méret Cikkszám

39 876316

40 876393

41 876395

42 876396

43 876397

Méret Cikkszám

37 799852

38 812553

39 508942

40 509076

41 509079

42 509080

Méret Cikkszám

44 876398

45 876399

46 876400

47 876401

Méret Cikkszám

43 509085

44 509088

45 509091

46 509092

47 509094

48 721452

H-Plus Evo félcipő
EN ISO 20345:2011 S1P SRA

Előnyök/Kivitelek
•  Vibram talp (gumi/Phylon, antisztatikus, olajtaszító)
•  színbőr textilbetétekkel, lélegző, sportos dizájn
•  fényvisszaverő rátétek, stabil kialakítás, egybevarrt felsőrész és talpbélés
•  lélegző textilbélés, antisztatikus, fémmentes, átszúrás elleni védelem
•  acélkapli, kopásgátló gumi orrvédő 
•  EU termék
•  520 g/db súly (42-es méret)

H-Plus Motion félcipő
EN ISO 20345:2011 S1

Előnyök/Kivitelek
•  Vibram talp (gumi/Phylon, antisztatikus, olajtaszító)
•  rendkívül könnyű, sportos kivitel, nubukbőr textilbetétekkel
•  stabil kialakítás, egybevarrt felsőrész és talpbélés, lélegző textilbélés, antisztatikus
•  acélkapli, kopásgátló gumi orrvédő 
•  EU termék
•  540 g/db súly (42-es méret)

Egyszerűen előnyös: a Haberkorn saját márkája

A Haberkorn új saját márkája mindenki számára a legjobb választás, aki az 
ár-érték arány, az elérhetőség és a minőség optimális kombinációját keresi.

Előny az ár-érték arány tekintetében
Márkaminőség rendkívül gazdaságos ár mellett 

Előny az elérhetőség tekintetében
A megrendeléstől számított 24 órán belül kézhez veheti a raktári termékeket.

Előny a minőség tekintetében
Ellenőrzött minőség Magyarország egyik legnagyobb műszaki kereskedő 
cégétől.

A H-Plus választása tehát jelentős előnyökkel jár.
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https://shop.haberkorn.hu?s=799852
https://shop.haberkorn.hu?s=509085
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https://shop.haberkorn.hu?s=509080


Haberkorn Márkaminőség

fekete/piros fekete/szürke

Méret Cikkszám Cikkszám

36 596695 595539

37 596696 596641

38 596697 596643

39 596698 596645

40 596699 596649

41 596700 596652

42 596701 596653

fekete/piros fekete/szürke

Méret Cikkszám Cikkszám

43 596703 596654

44 596704 596655

45 596706 596656

46 596709 596657

47 596713 596659

48 596716 596660

Egyszerűen az e-shopból

Egyszerű, gyors és kényelmes termékkeresés, -összehasonlítás és -rendelés több mint 8.000 terméket kínáló e-shopunkban

Látogasson el e-shopunkba, ahol gyorsan és egyszerűen igényelhet hozzáférést!

• gyors és egyszerű termékkeresés
• elérhetőség valósidejű ellenőrzése
• személyes felhasználó-kezelés
• a beszerzést leegyszerűsítő, intelligens funkciókSHOP.HABERKORN.HU

H-Plus Sneaker félcipő
EN ISO 20345:2011 S2

Előnyök/Kivitelek
•  PU/TPU talp
•  hidrofobizált marhabőr velúrbőrrel kombinálva
•  lélegző, antisztatikus hálós textilbélés
•  anatómiailag megformált, kiváló nedvszívó-képességű, cserélhető talpbetét, Texon talpbélés
•  könnyű, fémmentes karbonszálas kapli
•  EU termék
•  620 g/db súly (42-es méret)
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https://shop.haberkorn.hu?s=596695
https://shop.haberkorn.hu?s=595539
https://shop.haberkorn.hu?s=596703
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https://shop.haberkorn.hu?s=596696
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https://shop.haberkorn.hu?s=596698
https://shop.haberkorn.hu?s=596645
https://shop.haberkorn.hu?s=596709
https://shop.haberkorn.hu?s=596657
https://shop.haberkorn.hu?s=596699
https://shop.haberkorn.hu?s=596649
https://shop.haberkorn.hu?s=596713
https://shop.haberkorn.hu?s=596659
https://shop.haberkorn.hu?s=596700
https://shop.haberkorn.hu?s=596652
https://shop.haberkorn.hu?s=596701
https://shop.haberkorn.hu?s=596653


Haberkorn Márkaminőség

Haberkorn Márkaminőség

Méret Cikkszám

36 508916

37 508918

38 508921

39 508922

40 508923

41 508924

42 508926

Méret Cikkszám

35 B12531

36 509099

37 509106

38 509107

39 509108

40 509109

41 509110

Méret Cikkszám

43 508928

44 508929

45 508930

46 508931

47 508932

48 691428

Méret Cikkszám

42 509121

43 509122

44 509124

45 509126

46 509127

47 509128

48 649614

H-Plus Sport szandál
EN ISO 20345:2011 S1

Előnyök/Kivitelek
•  TPU talp
•  nubukbőr CORDURA® betétekkel, modern, sportos dizájn
•  stabil kialakítás, egybevarrt felsőrész és talpbélés, lélegző textilbélés, antisztatikus
•  diszkrét fényvisszaverő csíkok, kopásgátló gumi orrvédő
•  rendkívül könnyű karbonszálas kapli
•  EU termék
•  540 g/db súly (42-es méret)

H-Plus Sport félcipő
EN ISO 20345:2011 S2

Előnyök/Kivitelek
•  TPU talp
•  nubukbőr CORDURA® betétekkel, modern, sportos dizájn
•  stabil kialakítás, egybevarrt felsőrész és talpbélés, lélegző textilbélés, antisztatikus
•  diszkrét fényvisszaverő csíkok, kopásgátló gumi orrvédő
•  rendkívül könnyű karbonszálas kapli
•  EU termék
•  640 g/db súly (42-es méret)
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https://shop.haberkorn.hu?s=509121
https://shop.haberkorn.hu?s=509122
https://shop.haberkorn.hu?s=509124
https://shop.haberkorn.hu?s=509107
https://shop.haberkorn.hu?s=509126
https://shop.haberkorn.hu?s=509109


Haberkorn Márkaminőség

Méret Cikkszám

36 509138

37 509140

38 509142

39 509174

40 509175

41 509176

Méret Cikkszám

42 509177

43 509178

44 509179

45 509180

46 509181

47 509182

Egyszerűen előnyös: a Haberkorn saját márkája

A Haberkorn új saját márkája mindenki számára a legjobb választás, aki az 
ár-érték arány, az elérhetőség és a minőség optimális kombinációját keresi.

Előny az ár-érték arány tekintetében
Márkaminőség rendkívül gazdaságos ár mellett 

Előny az elérhetőség tekintetében
A megrendeléstől számított 24 órán belül kézhez veheti a raktári termékeket.

Előny a minőség tekintetében
Ellenőrzött minőség Magyarország egyik legnagyobb műszaki kereskedő 
cégétől.

A H-Plus választása tehát jelentős előnyökkel jár.

H-Plus Sport bakancs
EN ISO 20345:2011 S2

Előnyök/Kivitelek
•  TPU talp
•  nubukbőr CORDURA® betétekkel, modern, sportos dizájn
•  stabil kialakítás, egybevarrt felsőrész és talpbélés, lélegző textilbélés, antisztatikus
•  diszkrét fényvisszaverő csíkok, kopásgátló gumi orrvédő
•  rendkívül könnyű karbonszálas kapli
•  EU termék
•  680 g/db súly (42-es méret)
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Méret Cikkszám

36 923481

37 923482

38 923484

39 923485

40 923486

41 923487

42 923475

Méret Cikkszám

43 923483

44 923480

45 923479

46 923478

47 923477

48 923476

Méret Cikkszám

39 923373 

40 923400 

41 923371 

42 923374 

43 923375 

Méret Cikkszám

44 923376 

45 923377 

46 923378 

48 923397

48 923397 

Méret Cikkszám

36 923441

37 923434

38 923439

39 923443

40 923438

41 923436

42 923433

Méret Cikkszám

43 923442

44 923435

45 923440

46 923437

47 923432

48 A72525

Strong Strada S1 félcipő
EN ISO 20345 S1 SRC
Biztonsági félcipő acél orrmerevítővel, antisztatikus, csúszásgátló és üzemanyagálló 
talppal, energiaelnyelő sarokrésszel és lélegző bőrből készült felsőrésszel.

Alfa S1 bakancs
EN ISO 20345 S1 SRC
Biztonsági bakancs acél orrmerevítővel, antisztatikus, energiaelnyelő sarokrésszel 
és lélegző bőrből készült felsőrésszel.

Műszaki adatok/ Kivitelek
• csúszásmentes és olajálló talp
• méretek: 36-48

Topolino S1 szandál
EN ISO 20345 S1 SRC
Biztonsági szandál lyukacsos bőr felsőrésszel, acélkaplival, antisztatikus, energia-
elnyelő sarokkal.

Műszaki adatok/ Kivitelek
• csúszásmentes és olajálló talp
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Méret Cikkszám

36 600397

37 497332

38 497333

39 543979

40 578250

41 540251

Méret Cikkszám

42 540934

43 436794

44 548216

45 435404

46 543640

47 653871

Méret Cikkszám

36 A87042

37 A87044

38 A87046

39 A87047

40 A87049

41 A87050

Méret Cikkszám

42 969311

43 969313

44 A87051

45 A87052

46 A87053

47 A87054

New Brenta S1P szandál
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Lyuggatott velúrbőr, kopásálló és lélegző bélés,
cserélhető talpbetét, a kapli és az átszúrásmentes talplemez acélból.

Műszaki adatok/ Kivitelek
• PU/PU talp
• 620 g/db (42-es méret)

New Don S1P SRC szandál
EN ISO 20345:2007
Könnyű, jól szellőző szandál lyukacsos bőr felsőrésszel.
Kopásálló és lélegző nedvességelvezető szövet bélés, kivehető lyukacsos és 
anatómiailag formázott TEXELLE bevonatú talpbetét. Acél védőkapli és acél 
átszúrásmentes talplemez.Tépőzáras, energiaelnyelő sarok.

Műszaki adatok/ Kivitelek
• csúszásmentes, antisztatikus PU FLEX talp
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Méret Cikkszám

36 A76535

37 A76536

38 A76537

39 A76538

40 A76539

41 A76541

Méret Cikkszám

42 A76542

43 A76543

44 A76544

45 A76545

46 A76547

47 A76548

Méret Cikkszám

36 924142

37 924143

38 924146

39 924141

40 924147

41 924151

Méret Cikkszám

42 924145

43 924153

44 924152

45 924150

46 924149

47 924148

Bergen S1P szandál
EN ISO 20345 S1P SRC
Tépőzáras szandál vízlepergető bőrből, műanyag kaplival és
APT átszúrásmentes talplemezzel. SANY-DRY® bélés, AIR talpbetét.

Műszaki adatok/ Kivitelek
• csúszásmentes Duo PU talp

22.255 S2 félcipő
EN ISO 20345 S2 SRC

Sportos munkavédelmi félcipő, zöld/szürke nubuk marhabőr felsőrésszel, Texon 
elemi szálas talpbéléssel, Comfortemp bevonatú Vildona Drysohle talpbetéttel, 
Comfortemp klímabéléssel, ergonomikus acélkaplival. Antisztatikus.

Műszaki adatok/ Kivitelek
• Easy Walk PU trekkingtalp
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Méret Cikkszám

39 924062

40 924065

41 924066

42 924064

43 924070

Méret Cikkszám

44 924069

45 924068

46 924067

47 924072

48 924063

Méret Cikkszám

39 924298

40 924297

41 924295

42 924294

43 924288

Méret Cikkszám

44 924293

45 924292

46 924291

47 924290

22.486 S2 félcipő, szélesorrú
EN ISO 20345:2011-S2 SRC
Könnyű extra széles munkavédelmi félcipő, fekete barkás
marhabőr felsőrésszel, puha nyelv- és gallérbéléssel, Texon elemi szálas talpbéléssel, 
komfortos Nappa bőrbéléssel, komfortos talpbetét textilbevonattal. Zárt nyelvvel, 
antisztatikus, acélkaplis.

Műszaki adatok/ Kivitelek
• könnyű PU talp

22.399 S1 szandál, szélesorrú
EN ISO 20345:2011-S1 SRC
Szélesített lábfejű munkavédelmi szandál, fekete barkás
marhabőr felsőrésszel, nagy nyílásokkal a jó szellőzés érdekében, Texon elemi 
szálas talpbéléssel, tépőzárral, komfortos talpbetéttel, puha Nappa bőrbéléssel. 
Energiaelnyelő talp, antisztatikus, acélkapli.

Műszaki adatok/ Kivitelek
• PU talp
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Méret Cikkszám

36 631353

37 631356

38 631357

39 631358

40 631359

41 631360

Méret Cikkszám

36 847620

37 847622

38 847625

39 847627

40 847630

41 847631

Méret Cikkszám

42 631361

43 631362

44 631363

45 631364

46 631365

47 631366

Méret Cikkszám

42 847632

43 847633

44 847634

45 847635

46 847636

47 847637

Meazza félcipő
EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Előnyök/Kivitelek
•  PU/TPU talp (antisztatikus, csúszásgátló, olajtaszító)
•  lélegző MICROTECH®, porvédő nyelv
•  kiválóan lélegző funkcionális bélés
•  fémmentes APT-Plate köztalp – nem mágneses
•  alumíniumkapli
•  550 g/db súly (42-es méret)

Petri félcipő
EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

Előnyök/Kivitelek
•  PU/TPU talp (kopásálló, csúszásgátló, olajtaszító)
•  BREATEX és Microtech
•  antibakteriális, lélegző SANY-DRY® bélés
•  anatómiailag megformált, illatosított, ütéselnyelő PU talpbetét
•  alumíniumkapli, fémmentes átszúrásbiztos középsőtalp
•  530 g/db súly (42-es méret)
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Méret Cikkszám

36 462546

37 405717

38 326365

39 326364

40 277668

41 277775

Méret Cikkszám

42 277669

43 277776

44 277670

45 277777

46 277778

47 310113

Cofra® munkavédelmi cipők

Az olasz cipőgyártó

• 1938-ban alapított vállalkozás

• Európa legnagyobb munkavédelmi cipő gyártója

• Évente kb. 3,5 millió pár cipőt gyárt

• Gazdag termékkínálat kb. 900 raktáron lévő modellel

New Nilo félcipő
EN ISO 20345:2011 S1

Előnyök/Kivitelek
•  PU-Flex talp
•  lyuggatott velúrbőr
•  lélegző szövetbélés, jó folyadékszívó és -elvezető képesség
•  cserélhető, antisztatikus, teljes talpbetét
•  acélkapli
•  550 g/db súly (42-es méret)
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Méret Cikkszám

36 924023

37 334773

38 334774

39 546327

40 924025

41 391799

Méret Cikkszám

42 391797

43 321615

44 391793

45 924028

46 924029

47 924030

Méret Cikkszám

37 971966

38 334775

39 B03720

40 510040

41 823720

42 510041

Méret Cikkszám

43 321616

44 510042

45 510043

46 853575

47 B03722

New Volga S2 félcipő
EN ISO 20345:2011
Vízlepergető bőr felsőrész. Különleges, Texelle lélegző,
kopásálló bélésének, és talpbetétének köszönhetően pedig kevésbé izzad benne a 
láb, így komfortosabb munkavégzést tesz lehetővé. Acélkapli, energiaelnyelő sarok.

Előnyök/Kivitelek
• csúszásmentes, könnyített PU FLEX talp
• méretek: 36-48

New Reno S2 bakancs
EN ISO 20345:2011
A Reno S2 SRC munkavédelmi bakancs tartós vízlepergető
bőrből készül. Különleges, Texelle lélegző, kopásálló bélésének, és talpbetétének 
köszönhetően pedig kevésbé izzad benne a láb, így komfortosabb munkavégzést 
tesz lehetővé. Az AIR, anatómiailag formázott, lyukacsos, antisztatikus, kivehető 
talpbetét hosszú távon is kényelmes viselet. Acélkapli, energiaelnyelő sarok.

Előnyök/Kivitelek
• antisztatikus, csúszásmentes PU FLEX könnyített talp
• méretek: 36-48
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Méret Cikkszám

35 924114

36 924128

37 924117

38 924119

39 924121

40 924122

41 924124

42 924132

43 924126

Méret Cikkszám

44 924104

45 924116

46 924097

47 924098

48 924099

49 924106

50 924101

51 924094

52 924100

Méret Cikkszám

38 924210

39 924220

40 924233

41 924215

42 924216

43 924217

44 924219

Méret Cikkszám

45 924221

46 924223

47 924225

48 924227

49 924228

50 924213

22.286 S2 ESD félcipő
EN ISO 20344/45
EN 61350-5-1
Könnyű, robusztus munkavédelmi félcipő, fekete barkás marhabőr felsőrésszel, 
puha nyelv- és gallérbéléssel, Texon elemi szálas talpbéléssel, komfortos talpbetét 
textilbevonattal. Ergonomikus acélkaplival.

Előnyök/Kivitelek
• Natura Walk, antisztatikus PU talp
• méretek: 34-53

36.393 S2 ESD bakancs
EN ISO 20344/45
EN 61350-5-1
Könnyű robusztus munkavédelmi bakancs, fekete barkás marhabőr felsőrésszel, 
puha nyelv- és gallérbéléssel, Texon elemi szálas talpbéléssel, komfortos Nappa 
bőrbéléssel, komfort talpbetéttel, ergonomikus acélkaplival.

Előnyök/Kivitelek
• Natura Walk, antisztatikus PU talp
• méretek: 35-50
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Méret Cikkszám

39 373566

40 373567

41 373568

42 373569

43 373570

Méret Cikkszám

39 373608

40 373610

41 373612

42 373614

43 373616

Méret Cikkszám

39 373627

40 373628

41 373637

42 373638

43 373639

Méret Cikkszám

44 373571

45 373574

46 373575

47 373576

Méret Cikkszám

44 373619

45 373621

46 373623

47 373624

Méret Cikkszám

44 373641

45 373642

46 373643

47 373644

SL 100 szandál
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  antracit-szürke PU/PU talp (strapabíró, csúszásgátló, kb. + 120 °C-ig hőálló)
•  textillel kombinált puha nubukbőr, tépőzár
•  teljes talphosszúságú, cserélhető SECURA CARE komfort talpbetét
•  acélkapli
•  SECURA CARE sarokcsillapítás
•  550 g/db súly (42-es méret)

SL 200 félcipő
EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  antracit-szürke PU/PU talp (strapabíró, csúszásgátló, kb. + 120 °C-ig hőálló)
•  puha nubukbőr textillel kombinálva
•  teljes talphosszúságú, cserélhető SECURA CARE komfort talpbetét
•  lélegző funkcionális bélés, acélkapli
•  SECURA CARE sarokcsillapítás
•  600 g/db súly (42-es méret)

SL 300 bakancs
EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  antracit-szürke PU/PU talp (strapabíró, csúszásgátló, kb. + 120 °C-ig hőálló)
•  puha nubukbőr textillel kombinálva
•  teljes talphosszúságú, cserélhető SECURA CARE komfort talpbetét
•  lélegző funkcionális bélés, acélkapli
•  SECURA CARE sarokcsillapítás
•  630 g/db súly (42-es méret)
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ÖNORM
Z 1259

ÖNORM
Z 1259

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

38 A77534 A77544

39 A77535 A77545

40 A77536 A77546

41 A77537 A77547

42 A77538 A77548

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

43 A77539 A77549

44 A77540 A77550

45 A77541 A77551

46 A77542 A77552

47 A77543 A77553

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

36 727876 422887

37 547822 727877

38 727878 321913

39 304028 304031

40 304032 304033

41 304034 304035

42 304036 304037

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

43 304038 304039

44 304040 304041

45 304042 304043

46 304044 304045

47 726474 304046

48/49 956990 956988

GORE-TEX® munkavédelmi cipők

A GORE-TEX® erős igénybevétel esetén is vízálló marad, ezért megbízható védelmet 
nyújt az esővel és a nedvességgel szemben. 

A GORE-TEX® membrán optimális levegőzése és a cipő jól átgondolt kialakítása 
együttesen gondoskodik az izzadság gyors elvezetéséről.

Az optimalizált thermo szigetelés és a GORE-TEX® membrán nagyobb komfortérzetet 
eredményez.

VD 9400 GTX félcipő
EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  NB és XB szélességben
•  ezüstszürke színű TPU Dynamics ESD talp (remek kopásállóság, hajlászóna nyomóponttal, 

kb. + 120 °C-ig hőálló)
•  GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
•  puha nubukbőrrel és nyitott cellás funkcionális textillel kombinált, rendkívül könnyű felsőrész
•  zárt nyelv, fényvisszaverő rátétek, felhúzást segítő hurok
•  alumíniumkapli
•  cserélhető ERGO-SOFT ESD komfort talpbetét (ütéscsillapító hatás, kiváló nedvszívás)
•  554 g/db súly (42-es méret)

AL 744 GORE félcipő
EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  NB és XB szélességben
•  antracit színű TPU VX talp (hajlászóna forgásponttal, kb. + 120 °C-ig hőálló)
•  GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
•  hidrofobizált nubukbőr, lélegző textilbetétekkel kombinálva
•  zárt nyelv, fényvisszaverő rátétek, valódi bőr talpbélés
•  teljes talphosszúságú, cserélhető ERGO-COOL® komfort talpbetét
•  alumíniumkapli, súlyhoz igazodó VARIO® energiaelnyelés
•  581 g/db súly (42-es méret)
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fehér fekete

Méret Cikkszám Cikkszám

36 529905 835687

37 493671 405084

38 388307 692181

39 394941 439404

40 533648 397397

41 378279 454791

42 349022 454792

43 343622 394160

44 349024 534830

fehér fekete

Méret Cikkszám Cikkszám

35 176540 103829

36 161158 103831

37 118433 105200

38 138188 105202

39 141725 103833

40 105486 105203

41 160450 105204

fehér fekete

Méret Cikkszám Cikkszám

42 160452 105205

43 113253 131827

44 180766 180757

45 180768 180758

46 180770 180759

47 180771 180761

48 180772 180762

fehér fekete

Méret Cikkszám Cikkszám

45 533649 835689

46 381143 438353

47 529906 794368

48 529920 835691

49 686881 686878

50 915294 915297

51 915295 915298

52 915296 915299

1030/1035 biztonsági klumpa
EN ISO 20345:2011 SB-A, E, SRA

Előnyök/Kivitelek
•  PU talp (csúszásgátló, antisztatikus, olaj- és benzinálló)
•  színbőr, tépőzárral állítható sarokpánt, a rüsztnél gumiszalag 
•  cserélhető, antisztatikus, speciális fertőtlenítő eljárással kezelt „acc-Wave” talpbetét
•  speciális izzadságszívó bélés
•  615 g/db súly (42-es méret)

2120/2125 biztonsági klumpa
EN ISO 20345:2011 SB-A, E, WRU, SRC

Előnyök/Kivitelek
•  PU/PU talp (csúszásgátló, antisztatikus, olaj- és benzinálló)
•  lélegző mikroszálas felsőrész, gumiszalag és tépőzár a rüsztnél
•  állítható, rögzített sarokpánt
•  speciális bélés ezüstszálakkal (nedvességmegkötő, antibakteriális)
•  cserélhető „acc-Wave” talpbetét
•  acélkapli
•  élelmiszeriparban is használható (HACCP)
•  703 g/db súly (42-es méret)

Kezelési útmutató

e  kivéve talpbetét
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szürke/kék szürke/fekete

Méret Cikkszám Cikkszám

35 919426 919468

36 919427 919469

37 919428 919470

38 919429 919471

39 919430 919472

40 919431 919473

41 919432 919474

szürke/kék szürke/fekete

Méret Cikkszám Cikkszám

42 919433 919475

43 919434 919476

44 919435 919477

45 919436 919478

46 919437 919479

47 919438 919480

48 919439 919481

fekete/kék fehér/fekete

Méret Cikkszám Cikkszám

35 919286 919328

36 919287 919329

37 919288 919330

38 919289 919331

39 919290 919332

40 919291 919333

41 919292 919334

fekete/kék fehér/fekete 

Méret Cikkszám Cikkszám

42 919293 919335

43 919294 919336

44 919295 919337

45 919296 919338

46 919297 919339

47 919298 919340

48 919299 919341

ESD 37362/37365 munkaklumpa
EN ISO 20347:2012 OB, FO, E, A, SRC

Előnyök/Kivitelek
•  csúszásgátló TPU talp (állati eredetű zsírokkal, olajjal, üzemanyagokkal szemben ellenálló)
•  A-micro felsőrész, állítható, rögzített sarokpánt
•  cserélhető „acc-Wave” talpbetét
•  speciális fertőtlenítő eljárással kezelt
•  HACCP tanúsított

Kezelési útmutató

e  kivéve talpbetét

ESD 37331/37335 munkaklumpa
EN ISO 20347:2012 OB, FO, E, A, SRC

Előnyök/Kivitelek
•  csúszásgátló TPU talp (állati eredetű zsírokkal, olajjal, üzemanyagokkal szemben ellenálló)
•  A-micro felsőrész, állítható, rögzített sarokpánt
•  cserélhető „acc-Wave” talpbetét
•  speciális fertőtlenítő eljárással kezelt
•  HACCP tanúsított

Kezelési útmutató

e  kivéve talpbetét
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fehér fekete

Méret Cikkszám Cikkszám

35 199410 427622

36 113290 119171

37 131353 180906

38 113292 121336

39 113293 191301

40 113295 198295

41 131362 129353

fehér fekete

Méret Cikkszám Cikkszám

42 131360 139154

43 359170 156543

44 359173 366043

45 359174 368908

46 359175 386516

47 359176 405394

48 618008 586175

Méret Cikkszám

37 938630

38 923795

39 923796

40 A80877

Méret Cikkszám

42 A80880

44 A74808

45 A74809

46 A74811

ESD 31031/31036 szandál
EN ISO 20345:2011 S1, SRA

Előnyök/Kivitelek
•  PU talp (csúszásgátló, antisztatikus, olaj- és benzintaszító, kb. +120 °C-ig hőálló)
•  színbőr, 2 állítható tépőzár
•  cserélhető „acc-Wave” talpbetét
•  nedvszívó, antibakteriális, speciális fertőtlenítő eljárással kezelt speciális bélés
•  acélkapli
•  600 g/db súly (42-es méret)

Berna biztonsági klumpa
SB A E UNI EN ISO 2012
Vízlepergető, lélegző mikroszálas felsőrész, antibakteriális
belső, AIR BIENCE talpbetét, acélkapli. Antisztatikus,
energiaelnyelő sarok.

Műszaki adatok/Kivitelek
• olajálló dual PU talp
• 480 g/db (42-es méret)
• méretek: 36-48

Alkalmazás/Megjegyzések
• egészségügy
• élelmiszeripar

Rendeléssel kapcsolatos információk
31031-es modell: fehér / 31036-os modell: fekete
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https://shop.haberkorn.hu?s=A80877
https://shop.haberkorn.hu?s=A74811


Méret Cikkszám

36 923976

37 923977

38 923970

39 923978

40 923979

41 923971

Méret Cikkszám

42 923972

43 923969

44 923973

45 923974

46 923975

Méret Cikkszám

36 923904

37 923903

38 923902

39 923901

40 923900

41 923894

42 923899

Méret Cikkszám

43 923905

44 923898

45 923897

46 923896

47 923893

48 923895 

Villach S2 fehér félcipő
S2 UNI EN ISO 20345:2012
Vízlepergető, lélegző mikroszálas fűzős felsőrész, antibakteriális
belső, AIR BIENCE talpbetét, acélkapli. Antisztatikus, energiaelnyelő sarok.

Műszaki adatok/ Kivitelek
• olajálló dual PU talp
• 500 g/db (42-es méret)
• méretek: 36-48

Alkalmazás/Megjegyzések
• egészségügy
• élelmiszeripar

St. Moritz S2 fehér bakancs
S2 UNI EN ISO 20345:2012
Vízlepergető, lélegző mikroszálas fűzős felsőrész, antibakteriális
belső, AIR BIENCE talpbetét, acélkapli. Antisztatikus, energiaelnyelő sarok.

Műszaki adatok/ Kivitelek
• olajálló dual PU talp
• 500 g/db (42-es méret)

Alkalmazás/Megjegyzések
• egészségügy
• élelmiszeripar
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https://shop.haberkorn.hu?s=923896
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Méret Cikkszám

36 158484

37 166501

38 114567

39 176302

40 116732

41 193691

42 124749

Méret Cikkszám

43 195856

44 134550

45 151939

46 154104

47 162121

48 176538

Munkavédelmi és munkacipők az Abebától

Az ESD lábbelik szakértője

• Németországi székhely

• Az ESD védelmet igénylő ágazatok, az élelmiszeripar és az egészségügy 

   piacvezető cipőgyártója

• A leggazdagabb és leginnovatívabb termékkínálat a piacon

• Messze eleget tesz a HACCP és az FDA valamennyi minőségi követelményének

1600 S2 fehér félcipő
EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Marhabőr felsőrész, bőr bélés, anatómiailag kialakított talpbetét.

Műszaki adatok/Kivitelek
• csúszásmentes PU talp, antisztatikus, hőálló kb. +120 °C-ig, olaj- és benzinálló
• 525 g/db (42-es méret)
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ÖNORM
Z 1259

ÖNORM
Z 1259

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

35 777018 777032

36 777021 777033

37 777022 777036

38 777023 777037

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

35 777049 777062

36 777051 777064

37 777052 777066

38 777054 777069

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

39 777026 777039

40 777027 777041

41 777029 777043

42 777031 777045

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

39 777056 777071

40 777058 777073

41 777059 777075

42 777061 777076

Munkavédelmi cipők hölgyeknek

A „Női biztonsági lábbelik” fejezetben kifejezetten női cipőmodellek alapján készült 
lábbelik szerepelnek, ugyanakkor a katalógus más oldalain bemutatott unisex cipők közül 
is sok kapható már 35/36-os mérettől, így azok is megfelelőek lehetnek hölgyek számára.

ESD 416 Vitality Plus női szandál
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  NB és XB szélességben
•  mézbarna TPU Dynamics ESD talp (hajlászóna nyomóponttal, könnyű, rugalmas, 

kb. + 120 °C-ig hőálló)
•  hidrofobizált nubukbőr funkcionális textillel kombinálva, tépőzárral
•  sima és puha valódi bőr sarokbélés, lélegző funkcionális bélés
•  teljes talphosszúságú, cserélhető ERGO-SOFT ESD komfort talpbetét
•  alumíniumkapli, valódi bőr talpbélés
•  VARIO Vitality® többzónás energiaelnyelés
•  453 g/db súly (38-as méret)

ESD 436 Vitality Plus női félcipő
EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  NB és XB szélességben
•  mézbarna TPU Dynamics ESD talp (hajlászóna nyomóponttal, könnyű, rugalmas, 

kb. +120 °C-ig hőálló)
•  hidrofobizált nubukbőr funkcionális textillel kombinálva, puha sarokbélés valódi bőrből
•  lélegző funkcionális bélés, valódi bőr talpbélés
•  teljes talp hosszúságú, cserélhető ERGO-SOFT ESD komfort talpbetét
•  alumíniumkapli, VARIO Vitality® többzónás energiaelnyelés
•  461 g/db súly (38-as méret)
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ÖNORM
Z 1259

ÖNORM
Z 1259

ÖNORM
Z 1259

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

35 777107 777134

36 777109 777135

37 777110 777137

38 777111 777138

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

36 461267 461269

37 461271 461272

38 461275 461276

39 461279 461282

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

36 444115 444131

37 444116 444132

38 444118 444133

39 444120 444135

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

39 777112 777139

40 777113 777141

41 777114 777142

42 777115 777144

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

40 461285 461288

41 461291 461292

42 461294 461295

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

40 444124 444136

41 444126 444138

42 444128 444139

ESD 437 Vitality Plus női félcipő
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  NB és XB szélességben
•  fehér színű TPU Dynamics ESD talp (csúszásgátló, könnyű, rugalmas, kb. +120 °C-ig hőálló)
•  funkcionális textillel kombinált, puha nubukbőr, fényvisszaverő rátétekkel
•  sima és puha valódi bőr sarokbélés, lélegző funkcionális bélés
•  alumíniumkapli, valódi bőr talpbélés
•  teljes talphosszúságú, cserélhető ERGO-SOFT ESD komfort talpbetét
•  VARIO Vitality® többzónás energiaelnyelés
•  482 g/db súly (38-as méret)

ESD 413 Plus női szandál
EN ISO 20345:2011 S1 SRB

Előnyök/Kivitelek
•  NB és XB szélességben
•  ezüstszürke színű TPU-WOMAN talp (csúszásgátló, könnyű, rugalmas, kb. +120 °C-ig 

hőálló)
•  puha nubukbőr, perforált, tépőzár
•  lélegző SECURA-TEX bélés, komfort talpbetét
•  súlyhoz igazodó energiaelnyelés
•  444 g/db súly (38-as méret)

ESD 434 Vitality Plus női félcipő
EN ISO 20345:2011 S1 SRB

Előnyök/Kivitelek
•  NB és XB szélességben
•  ezüstszürke színű TPU-Woman talp (csúszásgátló, könnyű, rugalmas, kb. +120 °C-ig hőálló)
•  nyitott cellás textilbetétekkel kombinált puha nubukbőr, fényvisszaverő rátétekkel
•  lélegző funkcionális bélés, komfort talpbetét
•  VARIO Vitality® többzónás energiaelnyelés
•  464 g/db súly (38-as méret)
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ÖNORM
Z 1259

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

36 461389 461391

37 461393 461394

38 461395 461397

39 461399 461400

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

40 461401 461403

41 461405 461407

42 461410 461411

Méret Cikkszám

35 922982

36 922984

37 922981

38 922978

Méret Cikkszám

39 922977

40 922976

41 922980

ESD 431 Plus női félcipő
EN ISO 20345:2011 S2 SRB

Előnyök/Kivitelek
•  NB és XB szélességben
•  antracitszínű TPU-Woman ESD talp (könnyű, rugalmas, kb. +120 °C-ig hőálló)
•  fi noman barkázott teljes marhabőr külső és marhabőr bélés
•  ERGO-COOL® komfort talpbetét
•  súlyhoz igazodó VARIO® energiaelnyelés
•  489 g/db súly (38-as méret)

24.971 SB ESD női klumpa
EN ISO 20345 SB A E SRC FO
Könnyű női munkavédelmi klumpa, fehér Permair-bőr
felsőrésszel, Texon elemi szálas talpbéléssel, puha Nappa bőrbéléssel, kényelmes 
talpbetéttel, puha poliuretán talppal. Igény esetén előre hajtható sarokpánttal.
Ergonomikus acélkaplival, antisztatikus / ESD védelem max. 35 M-Ohm-ig.

Műszaki adatok/Kivitelek
• méretek: 35-42
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Méret Cikkszám

35 529948

36 458617

37 166335

38 482865

39 482866

40 449231

41 533655

Méret Cikkszám

42 533657

43 533660

44 538336

45 204661

46 529951

47 529952

Méret Cikkszám

36 923598

37 923597

38 923596

39 923600

40 923601

41 923602

Méret Cikkszám

42 923599

43 923604

44 923603

45 923594

46 923595

47 A74999

38600 fehér munkaklumpa
EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO, SRC

Lyuggatott bőr felsőrész, belül bőr, stabil tépőzáras sarokpánt, gumizsinór a rüszt 
részen.

Műszaki adatok/Kivitelek
• EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO, SRC
• csúszásmentes, kopásálló PU/PU talp, (antisztatikus, olaj- és benzinálló)
• 545 g/db (Gr. 42)

64.021 ESD szandál
EN ISO 20345 O1 SRC ESD

Könnyen ápolható ESD szandál, fehér Permair-bőr felsőrésszel, fémmentes tépőzárral, 
puha Nappa bőrbéléssel, Texon elemi szálas talpbéléssel, kényelmes talpbetéttel, 
csúszásgátló poliuretán/gumi talppal.
Antisztatikus, ESD védelem max. 35 M-Ohm-ig.

Műszaki adatok/Kivitelek
• EN 61340-5-1
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https://shop.haberkorn.hu?s=529948
https://shop.haberkorn.hu?s=533657
https://shop.haberkorn.hu?s=458617
https://shop.haberkorn.hu?s=533660
https://shop.haberkorn.hu?s=166335
https://shop.haberkorn.hu?s=538336
https://shop.haberkorn.hu?s=482865
https://shop.haberkorn.hu?s=204661
https://shop.haberkorn.hu?s=482866
https://shop.haberkorn.hu?s=529951
https://shop.haberkorn.hu?s=449231
https://shop.haberkorn.hu?s=529952
https://shop.haberkorn.hu?s=533655
https://shop.haberkorn.hu?s=923598
https://shop.haberkorn.hu?s=923599
https://shop.haberkorn.hu?s=923597
https://shop.haberkorn.hu?s=923604
https://shop.haberkorn.hu?s=923596
https://shop.haberkorn.hu?s=923603
https://shop.haberkorn.hu?s=923600
https://shop.haberkorn.hu?s=923594
https://shop.haberkorn.hu?s=923601
https://shop.haberkorn.hu?s=923595
https://shop.haberkorn.hu?s=923602
https://shop.haberkorn.hu?s=A74999


fehér fekete

Méret Cikkszám Cikkszám

35 703811 703685

36 184270 128642

37 124700 137391

38 132717 137398

39 128111 128641

40 189846 128640

41 130276 137400

fehér fekete

Méret Cikkszám Cikkszám

36 109526 132566

37 178849 149667

38 126915 151832

39 106044 159849

40 183003 107915

41 114061 169650

fehér fekete

Méret Cikkszám Cikkszám

42 138293 137402

43 148094 137403

44 165483 137404

45 167648 127469

46 106342 133727

47 187495 187496

fehér fekete

Méret Cikkszám Cikkszám

42 185168 110080

43 123862 187039

44 193185 118097

45 141251 189204

46 143416 127898

47 151433 176545

7020/7030 munkaklumpa
EN ISO 20347:2012 OB FO, SRC

Előnyök/Kivitelek
•  csúszásgátló talp (antisztatikus, üzemanyagokkal és állati eredetű zsírokkal szemben 

ellenálló)
•  lyuggatott színbőr, bőr fedőtalp, állítható, csatos sarokpánt
•  speciális fertőtlenítő eljárással kezelt
•  485 g/db súly (42-es méret)

ESD 5300/5310 munkaklumpa
EN ISO 20347:2012, OB A, FO, SRC

Előnyök/Kivitelek
•  gumitalp (csúszásgátló, antisztatikus, olajjal és benzinnel szemben ellenálló)
•  lyuggatott színbőr, bőr fedőtalp
•  állítható és felhajtható sarokpánt, speciális fertőtlenítő eljárással kezelt
•  a DIN EN 61340 szerinti ESD védelem
•  560 g/db súly (42-es méret)

Rendeléssel kapcsolatos információk
7020-es modell: fehér / 7030-as modell: fekete

Rendeléssel kapcsolatos információk
Modell 5300 fehér/5310 fekete
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Méret Cikkszám

38 B93374 

39 B86069 

40 B86074 

41 B86078 

42 B86082 

43 B86084

Méret Cikkszám

44 B86093 

45 B93379 

46 B93382 

47 B93385 

48 B93386 

Méret Cikkszám

38 B93406

39 B93321

40 B86096 

41 B86106 

42 B86110 

43 B86111

Méret Cikkszám

44 B86113 

45 B86133 

46 B93320

47 B93410 

48 B93411  

Tiberius S3 félcipő
EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Megbízható védőcipő vízlepergető színbőr felsőrésszel, kompozit
kaplival, ultrakönnyű átszúrásmentes műanyag TEXON
talplemezzel. Párnázott textilbélés, FUSSTATIC antibakteriális, cserélhető talpbetét. 
Antisztatikus, energiaelnyelő talp.

Műszaki adatok/Kivitelek
• olajálló dupla PU talp
• 620g/db (42-es méret)
• Méretek: 38-48

Spartacus S3 bakancs
EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Megbízható védőcipő vízlepergető színbőr felsőrésszel,
kompozit kaplival, ultrakönnyű átszúrásmentes műanyag TEXON
talplemezzel. Párnázott textilbélés, FUSSTATIC antibakteriális, cserélhető talpbetét. 
Antisztatikus, energiaelnyelő talp.

Műszaki adatok/Kivitelek
• olajálló dupla PU talp
• 700 g/db (42-es méret)
• méretek: 36-48
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https://shop.haberkorn.hu?s=B93374
https://shop.haberkorn.hu?s=B86093
https://shop.haberkorn.hu?s=B86069
https://shop.haberkorn.hu?s=B93379
https://shop.haberkorn.hu?s=B86074
https://shop.haberkorn.hu?s=B93382
https://shop.haberkorn.hu?s=B86078
https://shop.haberkorn.hu?s=B93385
https://shop.haberkorn.hu?s=B86082
https://shop.haberkorn.hu?s=B93386
https://shop.haberkorn.hu?s=B86084
https://shop.haberkorn.hu?s=B93406
https://shop.haberkorn.hu?s=B86113
https://shop.haberkorn.hu?s=B93321
https://shop.haberkorn.hu?s=B86133
https://shop.haberkorn.hu?s=B86096
https://shop.haberkorn.hu?s=B93320
https://shop.haberkorn.hu?s=B86106
https://shop.haberkorn.hu?s=B93410
https://shop.haberkorn.hu?s=B86110
https://shop.haberkorn.hu?s=B86111


Méret Cikkszám

39 373672

40 373674

41 373676

42 373679

43 373682

Méret Cikkszám

44 373683

45 373684

46 373685

47 373686

Méret Cikkszám

38 A80630

39 373690

40 373691

41 373693

42 373695

Méret Cikkszám

43 373696

44 373698

45 373699

46 373701

47 373702

Méret Cikkszám

36 819230 

37 317443 

38 174781

39 182628

40 134570 

41 103555

42 143820 

Méret Cikkszám

43 149011 

44 170280 

45 143603 

46 114716 

47 198267 

48 444594 

SL 231 félcipő
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  antracit-szürke PU/PU talp (strapabíró, csúszásgátló, kb. + 120 °C-ig hőálló)
•  puha színbőr, fényvisszaverő rátétek
•  acélkapli, átszúrásbiztos acél köztalp
•  lélegző textilbélés, SECURA CARE sarokcsillapítás
•  teljes talphosszúságú, cserélhető SECURA CARE komfort talpbetét
•  710 g/db súly (42-es méret)

New Volga S3 félcipő
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  Duo-PU talp (antisztatikus, csúszásgátló, olajálló)
•  víztaszító bőr, szennytaszító porvédő nyelv
•  antisztatikus, teljes talpbetét
•  acélkapli, átszúrásbiztos köztalp
•  690 g/db súly (42-es méret)

SL 331 bakancs
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  antracit-szürke PU/PU talp (strapabíró, csúszásgátló, kb. + 120 °C-ig hőálló)
•  puha színbőr, fényvisszaverő rátétek
•  lélegző textilbélés
•  acélkapli, átszúrásbiztos acél köztalp
•  teljes talphosszúságú, cserélhető SECURA CARE komfort talpbetét
•  SECURA CARE sarokcsillapítás
•  760 g/db súly (42-es méret)
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https://shop.haberkorn.hu?s=A80630
https://shop.haberkorn.hu?s=373696
https://shop.haberkorn.hu?s=373690
https://shop.haberkorn.hu?s=373698
https://shop.haberkorn.hu?s=373691
https://shop.haberkorn.hu?s=373699
https://shop.haberkorn.hu?s=373693
https://shop.haberkorn.hu?s=373701
https://shop.haberkorn.hu?s=373695
https://shop.haberkorn.hu?s=373702
https://shop.haberkorn.hu?s=819230
https://shop.haberkorn.hu?s=149011
https://shop.haberkorn.hu?s=317443
https://shop.haberkorn.hu?s=170280
https://shop.haberkorn.hu?s=174781
https://shop.haberkorn.hu?s=143603
https://shop.haberkorn.hu?s=182628
https://shop.haberkorn.hu?s=114716
https://shop.haberkorn.hu?s=134570
https://shop.haberkorn.hu?s=198267
https://shop.haberkorn.hu?s=103555
https://shop.haberkorn.hu?s=444594
https://shop.haberkorn.hu?s=143820


Méret Cikkszám

39 477769

40 423735

41 477770

42 477776

43 423738

Méret Cikkszám

44 423741

45 423744

46 477778

47 477782

Méret Cikkszám

36 819306 

37 238854 

38 A73826 

39 A73827 

40 A73829 

41 A73832 

42 A73833 

Méret Cikkszám

43 A73835

44 A73836 

45 A73838 

46 A73839 

47 A73841 

48 A73842 

Méret Cikkszám

35 B72541

36 B72544

37 B72547

38 424174

39 424176

40 423110

41 423112

42 423114

Méret Cikkszám

43 417492

44 423115

45 423118

46 423119

47 424177

48 B21191

49 B72552

New Reno S3 bakancs
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  Duo-PU talp (antisztatikus, csúszásgátló, olajtaszító)
•  víztaszító bőr, szennytaszító, porvédő nyelv
•  cserélhető, antisztatikus, teljes talpbetét
•  PU orrvédős változtaban is rendelhető
•  acélkapli, átszúrásbiztos acél köztalp
•  690 g/db súly (42-es méret)

Flint Bau téli csizma
EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Előnyök/Kivitelek
•  PU/nitril talp (legfeljebb 1 percig + 300 °C-ig hőálló)
•  víztaszító teljes bőr, lélegző szövetbélés
•  METATARSAL-SUPPORT-GEL teljes talpbetét puha poliuretánból
•  TOP-RETURN műanyagkapli
•  fémmentes „APT Plate” átszúrásbiztos köztalp
•  870 g/db súly (42-es méret)

SILVEX Bau téli belebújós csizma
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Előnyök/Kivitelek
•  PU/PU talp hőszigetelő betéttel
•  víz- és olajtaszító bőr, felhúzást segítő hurok
•  izotermikus bélés
•  acélkapli, átszúrásbiztos acél köztalp
•  860 g/db súly (42-es méret)
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https://shop.haberkorn.hu?s=819306
https://shop.haberkorn.hu?s=A73835
https://shop.haberkorn.hu?s=238854
https://shop.haberkorn.hu?s=A73836
https://shop.haberkorn.hu?s=A73826
https://shop.haberkorn.hu?s=A73838
https://shop.haberkorn.hu?s=A73827
https://shop.haberkorn.hu?s=A73839
https://shop.haberkorn.hu?s=A73829
https://shop.haberkorn.hu?s=A73841
https://shop.haberkorn.hu?s=A73832
https://shop.haberkorn.hu?s=A73842
https://shop.haberkorn.hu?s=A73833


ÖNORM
Z 1259

Méret Cikkszám

38XB 536531

39XB 304926

40XB 304958

41XB 304959

42XB 304960

43XB 304961

Méret Cikkszám

44XB 304962

45XB 304963

46XB 304964

47XB 304965

48XB 424054

Prémium-minőségű munkavédelmi cipők a Steitztől

Innovatív, csúcsminőségű védőlábbelik

•  Németországi gyártóhely

•  Különböző szélességben kapható cipők

•  „Aktion Gesunder Rücken“ gerincvédelmi tanúsítvány

•  150 éves múltra visszatekintő családi vállalkozás

•  Fókuszban a kényelem és az illeszkedés

•  A Z 1259-es ausztriai szabvány szerinti ortopédiai módosítások

OSLO Bau GORE II bakancs
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Előnyök/Kivitelek
•  XB szélességben
•  antracit színű Perbunan Alpine talp (erősen csúszásgátló, vágásbiztos, savaknak és 

lúgoknak jól ellenáll, kb. +220 °C-ig hőálló)
•  GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
•  rugalmas, vízálló bőr, zárt nyelv, bélelt szegélyek
•  megerősített orrvédelem, valódi bőr talpbélés
•  acélkapli, átszúrásbiztos acél köztalp
•  teljes talphosszúságú, cserélhető ERGO-COOL® komfort talpbetét
•  súlyhoz igazodó SECURA VARIO® talpcsillapítás
•  889 g/db súly (42-es méret)

GORE-TEX® munkavédelmi cipők

A GORE-TEX® erős igénybevétel esetén is vízálló marad, ezért megbízható védelmet 
nyújt az esővel és a nedvességgel szemben. 

A GORE-TEX® membrán optimális levegőzése és a cipő jól átgondolt kialakítása 
együttesen gondoskodik az izzadság gyors elvezetéséről.

Az optimalizált thermo szigetelés és a GORE-TEX® membrán nagyobb komfortérzetet 
eredményez.
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Haberkorn Márkaminőség

Haberkorn Márkaminőség

Méret Cikkszám

39 548956

40 548965

41 548969

42 548971

43 548974

Méret Cikkszám

44 548975

45 548976

46 548977

47 548978

48 576147

Méret Cikkszám

39 B84116

40 B84117

41 B84120

42 B84121

43 B84126

Méret Cikkszám

44 B84127

45 B84128

46 B84132

47 B84133

H-Plus Safety Trekker Aqua Stop bakancs
EN ISO 20345:2012 S3 HRO

Előnyök/Kivitelek
•  masszív gumitalp, gumi szegély
•  kiváló minőségű marha nubukbőr felsőrész, az Aqua-Stop laminátumnak köszönhetően 

vízálló és lélegző
•  a szárvégeken teljes marhabőr bélés
•  rendkívül jól bírja a csavarodást (meredek terepen végzett munkához is ajánlott)
•  műanyagkapli, fémmentes átszúrás elleni védelem
•  EU termék
•  1.120 g/db súly (42-es méret)

H-Plus Hydro bakancs
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  gumitalp (antisztatikus, olajtaszító, rövid időn át +300 °C-ig hőálló)
•  hidrofobizált, 2,2 mm vastag marhabőr 
•  a Hydratec laminátumnak köszönhető vízzárás és lélegzés
•  stabil kialakítás, egybevarrt felsőrész és talpbélés
•  lélegző, antisztatikus, hálós textilbélés
•  kopásálló felső gumi orrvédő, bokastabilizálás az optimális tartásért
•  anatómiailag megformált, kiváló nedvszívó-képességű, cserélhető talpbetét
•  könnyű, fémmentes karbonszálas kapli
•  rugalmas, fémmentes Q-Flex átszúrás elleni védelem
•  EU termék
•  815 g/db súly (42-es méret)
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https://shop.haberkorn.hu?s=548956
https://shop.haberkorn.hu?s=548975
https://shop.haberkorn.hu?s=548965
https://shop.haberkorn.hu?s=548976
https://shop.haberkorn.hu?s=548969
https://shop.haberkorn.hu?s=548977
https://shop.haberkorn.hu?s=548971
https://shop.haberkorn.hu?s=548978
https://shop.haberkorn.hu?s=548974
https://shop.haberkorn.hu?s=576147
https://shop.haberkorn.hu?s=B84116
https://shop.haberkorn.hu?s=B84127
https://shop.haberkorn.hu?s=B84117
https://shop.haberkorn.hu?s=B84128
https://shop.haberkorn.hu?s=B84120
https://shop.haberkorn.hu?s=B84132
https://shop.haberkorn.hu?s=B84121
https://shop.haberkorn.hu?s=B84133
https://shop.haberkorn.hu?s=B84126


Szín Méret Cikkszám

kék 39 A95763

kék 40 A87500

kék 41 A76411

kék 42 A77833

kék 43 A77837

kék 44 A77840

kék 45 A80824

piros 39 B10592

Szín Méret Cikkszám

piros 40 A95764

piros 41 A77843

piros 42 A77845

piros 43 A77847

piros 44 A77848

piros 46 A87263

piros 47 A92393

Méret Cikkszám

39 923959

40 923960

41 923961

42 923962

43 923963

Méret Cikkszám

44 923964

45 923965

46 923966

47 923956

Hiking S3 félcipő
EN ISO 20345 S3 SRC
A Hiking cipők a túracipők sportos megjelenését ötvözik
a megbízható védelemmel. Nagyon könnyű és többféle divatos szín választható, így 
lehetőség van a saját céges szín hordására. A felsőrész puha hasított velúr-marhabőr/
színbőr, bélése légáteresztő textilből, ergonomikus acélkaplival és fémmentes 
átszúrásmentes tappal. Max. 100 M-ohmig antisztatikus a BGR 132 szerint.

Műszaki adatok/Kivitelek
• extra könnyű Mistral TPU talp

Vibo S3 bakancs
EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Extrém kényelmes és megbízható védőbakancs vízlepergető
marha színbőr felső résszel, PLASMAFEEL béléssel és
FUSSTATIC antibakteriális, cserélhető talpbetéttel. Kompozitkapli, TEXON fémmentes 
átszúrásmentes talplemez. Antisztatikus, energiaelnyelő talp.

Műszaki adatok/Kivitelek
• olajálló dupla PU talp
• 620 g/db (42-es méret)
•  méretek: 36-48
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https://shop.haberkorn.hu?s=A95763
https://shop.haberkorn.hu?s=A95764
https://shop.haberkorn.hu?s=A87500
https://shop.haberkorn.hu?s=A77843
https://shop.haberkorn.hu?s=A76411
https://shop.haberkorn.hu?s=A77845
https://shop.haberkorn.hu?s=A77833
https://shop.haberkorn.hu?s=A77847
https://shop.haberkorn.hu?s=A77837
https://shop.haberkorn.hu?s=A77848
https://shop.haberkorn.hu?s=A77840
https://shop.haberkorn.hu?s=A87263
https://shop.haberkorn.hu?s=A80824
https://shop.haberkorn.hu?s=A92393
https://shop.haberkorn.hu?s=B10592
https://shop.haberkorn.hu?s=923959
https://shop.haberkorn.hu?s=923964
https://shop.haberkorn.hu?s=923960
https://shop.haberkorn.hu?s=923965
https://shop.haberkorn.hu?s=923961
https://shop.haberkorn.hu?s=923966
https://shop.haberkorn.hu?s=923962
https://shop.haberkorn.hu?s=923956
https://shop.haberkorn.hu?s=923963


Méret Cikkszám

39XB 329698

40XB 329702

41XB 329703

42XB 329704

43XB 329705

Méret Cikkszám

44XB 329706

45XB 329707

46XB 329708

47XB 329709

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

38 859443 859477

39 859457 859481

40 859467 859482

41 859468 859484

42 859470 859485

NB XB

Méret Cikkszám Cikkszám

43 859471 859487

44 859473 859488

45 859474 859489

46 859475 859490

47 859476 859491

NF 375 Bau Alpine bakancs
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Előnyök/Kivitelek
•  XB szélességben
•  Perbunan Alpine talp (erősen csúszásgátló, vágásbiztos, savaknak és lúgoknak jól ellenáll, 

kb. +220 °C-ig hőálló)
•  fi nom színbőr, fényvisszaverő rátétek, zárt nyelv
•  lélegző SECURA-TEX bélés, megerősített orrvédelem
•  acélkapli, átszúrásbiztos acél köztalp
•  valódi bőr talpbélés, SECURA CARE sarokcsillapítás
•  teljes talphosszúságú, cserélhető SECURA CARE komfort talpbetét
•  855 g/db súly (42-es méret)

QX 7700 S3 bakancs
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  NB és XB szélességben
•  ezüstszürke Quattrofl ex® light TPU talp (könnyű és rugalmas, kb. +120 °C-ig hőálló)
•  fi nom színbőr, zárt nyelv, bélelt szegélyek
•  megerősített P U orrvédelem, puha, valódi bőr sarokbélés
•  valódi bőr talpbélés, lélegző funkcionális bélés
•  teljes talphosszúságú, cserélhető ERGO-SOFT komfort talpbetét
•  alumíniumkapli, átszúrásbiztos acél köztalp
•  775 g/db súly (42-es méret)
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Haberkorn Márkaminőség

Haberkorn Márkaminőség

Méret Cikkszám

39 630266

40 630335

41 630336

42 630337

43 630338

Méret Cikkszám

39 630343

40 630344

41 630346

42 630347

43 630348

Méret Cikkszám

44 630339

45 630340

46 630341

47 630342

48 630788

Méret Cikkszám

44 630349

45 630350

46 630351

47 630352

48 672158

Méret Cikkszám

37 B37861

38 923908

39 B11015

40 A92087

41 A78711

42 923938

Méret Cikkszám

43 923939

44 924033

45 923940

46 924365

47 923522

48 A72360

H-Plus New Active félcipő
EN ISO 20345:2011 S3

Előnyök/Kivitelek
•  Vibram talp (gumi/Phylon, antisztatikus, olajtaszító)
•  nubukbőr CORDURA® betétekkel, stabil kialakítás, egybevarrt felsőrész és talpbélés
•  lélegző, antisztatikus textilbélés
•  kopásgátló gumi orrvédő 
•  rendkívül könnyű karbonszálas kapli, L-protection® fémmentes átszúrás elleni védelem 
•  EU termék
•  690 g/db súly (42-es méret)

H-Plus New Active bakancs
EN ISO 20345:2011 S3

Előnyök/Kivitelek
•  Vibram talp (gumi/Phylon, antisztatikus, olajtaszító)
•  nubukbőr CORDURA® betétekkel, stabil kialakítás, egybevarrt felsőrész és talpbélés
•  lélegző, antisztatikus textilbélés
•  kopásgátló gumi orrvédő 
•  rendkívül könnyű karbonszálas kapli, L-protection® fémmentes átszúrás elleni védelem 
•  EU termék
•  730 g/db súly (42-es méret)

Tropea S3 félcipő
EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Extrém kényelmes és megbízható védőcipő vízlepergető marha
színbőr felső résszel, PLASMAFEEL blélésssel és FUSSTATIC
antibakteriális, cserélhető talpbetéttel. Kompozitkapli, TEXON fémmentes 
átszúrásmementes talplemez. Antisztatikus, energiaelnyelő talp.

Előnyök/Kivitelek
• olajálló dupla PU talp
• 590 g/db (42-es méret)
• méretek: 36-48
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https://shop.haberkorn.hu?s=B37861
https://shop.haberkorn.hu?s=923939
https://shop.haberkorn.hu?s=923908
https://shop.haberkorn.hu?s=924033
https://shop.haberkorn.hu?s=B11015
https://shop.haberkorn.hu?s=923940
https://shop.haberkorn.hu?s=A92087
https://shop.haberkorn.hu?s=924365
https://shop.haberkorn.hu?s=A78711
https://shop.haberkorn.hu?s=923522
https://shop.haberkorn.hu?s=923938
https://shop.haberkorn.hu?s=A72360


Haberkorn Márkaminőség

Haberkorn Márkaminőség

Méret Cikkszám

39 B84092

40 B84105

41 B84106

42 B84107

43 B84108

Méret Cikkszám

39 B84079

40 B84082

41 B84083

42 B84084

43 B84086

Méret Cikkszám

44 B84111

45 B84112

46 B84113

47 B84115

Méret Cikkszám

44 B84087

45 B84088

46 B84089

47 B84090

Méret Cikkszám

40 847659

41 847661

42 847662

43 846036

Méret Cikkszám

44 847665

45 847666

46 924330 

47 847668

H-Plus Porto félcipő
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  PU/PU talp (antisztatikus, olajálló)
•  zsírozott szarvasmarha nubukbőr
•  lélegző, antisztatikus hálós textilbélés
•  anatómiailag megformált, kiváló nedvszívó-képességű, cserélhető talpbetét
•  egybevarrt felsőrész és talpbélés
•  kopásálló PU orrvédő, műanyagkapli
•  rugalmas, fémmentes Q-Flex átszúrás elleni védelem
•  EU termék
•  645 g/db súly (42-es méret)

H-Plus Porto bakancs
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Előnyök/Kivitelek
•  PU/PU talp (antisztatikus, olajálló)
•  zsírozott szarvasmarha nubukbőr
•  lélegző, antisztatikus hálós textilbélés
•  anatómiailag megformált, kiváló nedvszívó-képességű, cserélhető talpbetét
•  egybevarrt felsőrész és talpbélés
•  kopásálló PU orrvédő, műanyagkapli
•  rugalmas, fémmentes Q-Flex átszúrás elleni védelem
•  EU termék
•  675 g/db súly (42-es méret)

Summit K Bau bakancs
EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC

Előnyök/Kivitelek
•  Duo-PU talp (olajálló)
•  víztaszító nubukbőr és CORDURA® bélés: „Proof Lining” technológiával készült COFRA-TEX 

vízálló membrán (a talpbélés varratának PU szigetelése optimális vízzárást garantál)
•  anatómiailag formázott, antisztatikus, lyuggatott talpbetét
•  PU orrvédő, acélkapli, fémmentes, átszúrásbiztos köztalp
•  365 g/db súly (42-es méret)
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https://shop.haberkorn.hu?s=B84092
https://shop.haberkorn.hu?s=B84111
https://shop.haberkorn.hu?s=B84105
https://shop.haberkorn.hu?s=B84112
https://shop.haberkorn.hu?s=B84106
https://shop.haberkorn.hu?s=B84113
https://shop.haberkorn.hu?s=B84107
https://shop.haberkorn.hu?s=B84115
https://shop.haberkorn.hu?s=B84108
https://shop.haberkorn.hu?s=B84079
https://shop.haberkorn.hu?s=B84087
https://shop.haberkorn.hu?s=B84082
https://shop.haberkorn.hu?s=B84088
https://shop.haberkorn.hu?s=B84083
https://shop.haberkorn.hu?s=B84089
https://shop.haberkorn.hu?s=B84084
https://shop.haberkorn.hu?s=B84090
https://shop.haberkorn.hu?s=B84086
https://shop.haberkorn.hu?s=847659
https://shop.haberkorn.hu?s=847665
https://shop.haberkorn.hu?s=847661
https://shop.haberkorn.hu?s=847666
https://shop.haberkorn.hu?s=847662
https://shop.haberkorn.hu?s=924330
https://shop.haberkorn.hu?s=846036


Méret Cikkszám

38 B71727

39 B70137

40 B70140

41 B70142

42 B70144

Méret Cikkszám

43 B70146

44 B70148

45 B70149

46 B71728

47 B71730

Méret Cikkszám

35 B71731

36 B71733

37 B70691

38 922889

39 B70074

40 B70119

41 B70125

42 B70126

Méret Cikkszám

43 B70127

44 B70129

45 B70130

46 B70998

47 B71735

48 B71736

49 B71737

Méret Cikkszám

37 B71723

38 B71724

39 B69978

40 B69981

41 B69984

42 B69987

Méret Cikkszám

43 B69988

44 B69990

45 B69991

46 B70867

47 B71726

48 B71373

Bacou Venato S3 WR SRC bakancs
EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC
Vízálló olajjal kezelt felső rész fekete textil betétekkel.
Vízálló, lélegző Sympatex® membránnal. Ideális megoldás
nedves, kültéri munkakörnyezetben.

Bacou Sinra S3 HI CI SRC bakancs
EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC
Vízálló bőr és textil felsőrész, megerősített védelem
az orrmerevítő fölött. 3D szerkezetű antibakteriális
bélés, békenyelv. Párnázott bokarész és nyelv.

Bacou Plomita S3 HI CI SRC bakancs
EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC
Vízálló bőr felsőrész, 3D szerkezetű antibakteriális
bélés, békanyelv. Párnázott bokarész és nyelv.
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Lábvédelem
Ipari, építőipari védőlábbelik 

https://shop.haberkorn.hu?s=B71727
https://shop.haberkorn.hu?s=B70146
https://shop.haberkorn.hu?s=B70137
https://shop.haberkorn.hu?s=B70148
https://shop.haberkorn.hu?s=B70140
https://shop.haberkorn.hu?s=B70149
https://shop.haberkorn.hu?s=B70142
https://shop.haberkorn.hu?s=B71728
https://shop.haberkorn.hu?s=B70144
https://shop.haberkorn.hu?s=B71730
https://shop.haberkorn.hu?s=B71731
https://shop.haberkorn.hu?s=B70127
https://shop.haberkorn.hu?s=B71733
https://shop.haberkorn.hu?s=B70129
https://shop.haberkorn.hu?s=B70691
https://shop.haberkorn.hu?s=B70130
https://shop.haberkorn.hu?s=922889
https://shop.haberkorn.hu?s=B70998
https://shop.haberkorn.hu?s=B70074
https://shop.haberkorn.hu?s=B71735
https://shop.haberkorn.hu?s=B70119
https://shop.haberkorn.hu?s=B71736
https://shop.haberkorn.hu?s=B70125
https://shop.haberkorn.hu?s=B71737
https://shop.haberkorn.hu?s=B70126
https://shop.haberkorn.hu?s=B71723
https://shop.haberkorn.hu?s=B69988
https://shop.haberkorn.hu?s=B71724
https://shop.haberkorn.hu?s=B69990
https://shop.haberkorn.hu?s=B69978
https://shop.haberkorn.hu?s=B69991
https://shop.haberkorn.hu?s=B69981
https://shop.haberkorn.hu?s=B70867
https://shop.haberkorn.hu?s=B69984
https://shop.haberkorn.hu?s=B71726
https://shop.haberkorn.hu?s=B69987
https://shop.haberkorn.hu?s=B71373


Méret Cikkszám

39 924349

40 924354

41 924353

42 924352

43 924350

Méret Cikkszám

45 924345

46 924348

47 924346

48 924347

Méret Cikkszám

36 488358

37 488360

38 320971

39 320972

40 320974

41 320975

42 320976

Méret Cikkszám

43 229094

44 320977

45 320978

46 320979

47 320980

48 922908

Méret Cikkszám

36 487628

37 487631

38 487632

39 487633

40 487634

41 487635

42 487637

Méret Cikkszám

43 487638

44 487639

45 487641

46 487642

47 487643

48 487644

22.856 S3 félcipő
EN ISO 20345 S3 SRC
Klasszikus munkavédelmi félcipő, fekete barkás marhabőr
felsőrésszel, puha Nappa börbéléssel, zárt puha nyelvvel, átszúrásmentes Engima 
Zero HT2 talpbéléssel, komfortos talpbetéttel, ergonomikus acélkaplival.

Előnyök/Kivitelek
• PU/gumi antisztaikus talp

2539 S3 félcipő
EN ISO 20345:2004/2007 S3

Marhabőr felsőrész, antisztatikus, teljes talpas cserélhető talpbetét, nedvesség 
megkötő textilbélés, párnázott bokarész.

Műszaki adatok/Kivitelek
• csúszásmentes, energiaelnyelő, olajálló dupla PU talp

2939 S3 UK bakancs
EN ISO 20345:2011 S3
Marhabőr felsőrész, PU orrvédő, párnázott szár, antisztatikus

Előnyök/Kivitelek
• csúszásmentes, energiaelnyelő PU talp
• olajálló és benzinálló
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https://shop.haberkorn.hu?s=924349
https://shop.haberkorn.hu?s=924345
https://shop.haberkorn.hu?s=924354
https://shop.haberkorn.hu?s=924348
https://shop.haberkorn.hu?s=924353
https://shop.haberkorn.hu?s=924346
https://shop.haberkorn.hu?s=924352
https://shop.haberkorn.hu?s=924347
https://shop.haberkorn.hu?s=924350
https://shop.haberkorn.hu?s=488358
https://shop.haberkorn.hu?s=229094
https://shop.haberkorn.hu?s=488360
https://shop.haberkorn.hu?s=320977
https://shop.haberkorn.hu?s=320971
https://shop.haberkorn.hu?s=320978
https://shop.haberkorn.hu?s=320972
https://shop.haberkorn.hu?s=320979
https://shop.haberkorn.hu?s=320974
https://shop.haberkorn.hu?s=320980
https://shop.haberkorn.hu?s=320975
https://shop.haberkorn.hu?s=320976
https://shop.haberkorn.hu?s=487628
https://shop.haberkorn.hu?s=487638
https://shop.haberkorn.hu?s=487631
https://shop.haberkorn.hu?s=487639
https://shop.haberkorn.hu?s=487632
https://shop.haberkorn.hu?s=487641
https://shop.haberkorn.hu?s=487633
https://shop.haberkorn.hu?s=487642
https://shop.haberkorn.hu?s=487634
https://shop.haberkorn.hu?s=487643
https://shop.haberkorn.hu?s=487635
https://shop.haberkorn.hu?s=487644
https://shop.haberkorn.hu?s=487637


ÖNORM
Z 1259

Méret Cikkszám

39XB 601662

40XB 601664

41XB 601665

42XB 601666

43XB 601667

Méret Cikkszám

44XB 601668

45XB 601669

46XB 601670

47XB 601671

Méret Cikkszám

39 629856

40 629858

41 629859

42 629860

43 629861

Méret Cikkszám

44 629862

45 629863

46 629864

47 629865

48 629867

ALPINE 6683 S3 öntödei bakancs
EN ISO 20349:2010 S3 SRC P Fe AI HI-3 WRU FO HRO

Előnyök/Kivitelek
•  XB szélességben
•  antracitszínű Perbunan Alpine talp (csúszásgátló, antisztatikus, sav-, lúg- és olajálló, magas 

szakítószilárdságú, kb. +250 °C-ig, illetve rövid ideig kb. +300 °C-ig hőálló)
•  puha színbőr, 2 állítható csat, bevarrt belső nyelv
•  lélegző, puha bélés valódi bőrből
•  acélkapli, átszúrásbiztos acél köztalp, valódi bőr talpbélés
•  teljes talphosszúságú, cserélhető ERGO-SOFT ESD komfort talpbetét
•  súlyhoz igazodó VARIO® ütéscsillapítás
•  1.036 g/db súly (42-es méret)

Welder hegesztőbakancs
EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Előnyök/Kivitelek
•  PU/nitrilgumi talp (1 perc érintkezésig + 300 °C-ig hőálló)
•  víztaszító, préselt bőr
•  tépőzáras védőnyelv (a nyelv alatt hagyományos fűző a jobb tartás végett)
•  a lélegző SANY-DRY® bélésnek köszönhető magas nedvszívó- és nedvesség-elvezető 

képesség
•  műanyagkapli, fémmentes „APT-Plate” köztalp
•  770 g/db súly (42-es méret)
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https://shop.haberkorn.hu?s=629856
https://shop.haberkorn.hu?s=629862
https://shop.haberkorn.hu?s=629858
https://shop.haberkorn.hu?s=629863
https://shop.haberkorn.hu?s=629859
https://shop.haberkorn.hu?s=629864
https://shop.haberkorn.hu?s=629860
https://shop.haberkorn.hu?s=629865
https://shop.haberkorn.hu?s=629861


Méret Cikkszám

37 924103 

38 924096 

39 924102 

40 924131 

41 924130

42 924135 

43 924129 

Méret Cikkszám

44 924136 

45 924134 

46 924133 

47 924137 

48 924138 

49 924110 

Méret Cikkszám

39 931641

40 B16367

41 922886

42 922881

43 922885

Méret Cikkszám

44 922884

45 922883

46 922888

47 922882

22.101 S3 rüsztvédős cipő
EN ISO 20345 S3 M SRC
Speciális munkavédelmi félcipő rüsztvédővel, barkás marhabőr
felsőrésszel, Texon elemi szálas talpbéléssel, puha Nappa bőrbéléssel, komfort 
talpbetéttel, ergonomikus acélkaplival és lábközépvédővel.

Előnyök/Kivitelek
• csúszásmentes PU talp

Bacou Hepto S3 HI CI cipő
EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC 500V
Vízlepergető, teljes egészében barkázott bőr felsőrész,
orrmerevítő, átszúrás elleni védelem, szigetelt, 500 V-ig, fényvisszaverő oldalsó sáv, 
3D szerkezetű, nedvszívó bélés, antibakteriális cserélhető talpbetét.

Előnyök/Kivitelek
• olajálló és enyhén sav-lúgálló, kétrétegű PU talp
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https://shop.haberkorn.hu?s=924103
https://shop.haberkorn.hu?s=924136
https://shop.haberkorn.hu?s=924096
https://shop.haberkorn.hu?s=924134
https://shop.haberkorn.hu?s=924102
https://shop.haberkorn.hu?s=924133
https://shop.haberkorn.hu?s=924131
https://shop.haberkorn.hu?s=924137
https://shop.haberkorn.hu?s=924130
https://shop.haberkorn.hu?s=924138
https://shop.haberkorn.hu?s=924135
https://shop.haberkorn.hu?s=924110
https://shop.haberkorn.hu?s=924129
https://shop.haberkorn.hu?s=931641
https://shop.haberkorn.hu?s=922884
https://shop.haberkorn.hu?s=B16367
https://shop.haberkorn.hu?s=922883
https://shop.haberkorn.hu?s=922886
https://shop.haberkorn.hu?s=922888
https://shop.haberkorn.hu?s=922881
https://shop.haberkorn.hu?s=922882
https://shop.haberkorn.hu?s=922885


Haberkorn Márkaminőség

Haberkorn Márkaminőség

Méret Cikkszám

39 306754

40 306768

41 306770

42 306771

43 306772

Méret Cikkszám

39 610432

40 610434

41 610436

42 610437

43 610438

Méret Cikkszám

44 306773

45 306774

46 306775

47 306776

48 567514

Méret Cikkszám

44 610439

45 610440

46 610443

47 610444

48 610445

Egyszerűen előnyös: a Haberkorn saját márkája

A Haberkorn új saját márkája mindenki számára a legjobb választás, aki az 
ár-érték arány, az elérhetőség és a minőség optimális kombinációját keresi.

Előny az ár-érték arány tekintetében
Márkaminőség rendkívül gazdaságos ár mellett 

Előny az elérhetőség tekintetében
A megrendeléstől számított 24 órán belül kézhez veheti a raktári termékeket.

Előny a minőség tekintetében
Ellenőrzött minőség Magyarország egyik legnagyobb műszaki kereskedő 
cégétől.

A H-Plus választása tehát jelentős előnyökkel jár.

H-Plus Dachdecker 502 tetőfedő bakancs
EN ISO 20347:2012 P E WRU

Előnyök/Kivitelek
•  gumitalp
•  impregnált velúrbőr, bőr talpbélés, lélegző textilbélés
•  átszúrásbiztos Kevlar köztalp, speciálisan tetőfedő munkákra tervezett, csúszásgátó talp 

gumipöttyökkel
•  EU termék
•  683 g/db súly (42-es méret)

H-Plus Dachdecker 1502 tetőfedő bakancs
EN ISO 20345:2012 SB P E WRU

Előnyök/Kivitelek
•  gumitalp
•  impregnált velúrbőr, bőr talpbélés, lélegző textilbélés
•  átszúrásbiztos Kevlar köztalp, speciálisan tetőfedő munkákra tervezett, csúszásgátló talp 

gumipöttyökkel
•  acélkapli
•  EU termék
•  710 g/db súly (42-es méret)
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Méret Cikkszám

42 847714

43 402964

Méret Cikkszám

44 402966

45 569350

Méret Cikkszám

40 399972

41 393784

42 437094

43 397013

Méret Cikkszám

44 393781

45 437095

46 437096

47 508950

New Dachdecker O3 tetőfedőcipő
EN ISO 20347:2012 O3 RSC FO
Vízepergető, minőségi olasz velúrbőr felsőrész, lélegző
bőr bélés, antisztatikus, izzadásgátló talpbetét. APT fémmentes átszúrásmentes 
talplemez.

Műszaki adatok/Kivitelek
• csúszásmentes PU talp

Alkalmazás/Megjegyzések
• tetőn végzett munkákra kifejlesztett lábbeli
• Méretek: 39-47

Asphalt S2 P HRO HI SRA aszfaltozó bakancs
EN ISO 20345:2011 S2 P HRO HI SRA
Vízlepergető préselt bőr felsőrész, lélegző bőr belső,
HEAT BARRIER antisztatikus, hőszigetelt talpbetét, mely
optimális belső hőmérsékltet biztosít. Fémmentes kapli és átszúrásmentes talplemez.

Műszaki adatok/Kivitelek
• PU/nitrilgumi talp, 300 °C-ig hőálló (1 perc kontakthő)
• Méretek: 39-48

Alkalmazás/Megjegyzések
• aszfaltozás
•  melegüzem
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https://shop.haberkorn.hu?s=847714
https://shop.haberkorn.hu?s=402966
https://shop.haberkorn.hu?s=402964
https://shop.haberkorn.hu?s=569350
https://shop.haberkorn.hu?s=399972
https://shop.haberkorn.hu?s=393781
https://shop.haberkorn.hu?s=393784
https://shop.haberkorn.hu?s=437095
https://shop.haberkorn.hu?s=437094
https://shop.haberkorn.hu?s=437096
https://shop.haberkorn.hu?s=397013
https://shop.haberkorn.hu?s=508950


ÖNORM
Z 1259

Méret Cikkszám

37XB 650251

39XB 309295

40XB 309299

41XB 309300

42XB 309302

43XB 309303

Méret Cikkszám

44XB 309304

45XB 309305

46XB 309306

47XB 309307

48XB 358199

FIRE FIGHTER GORE II tűzoltócsizma
EN ISO 20349:2010 S3 SRC P Fe AI HI-3 WRU FO HRO

Előnyök/Kivitelek
•  XB szélességben
•  Perbunan Alpine talp (csúszásgátló, vágásbiztos, savaknak és lúgoknak jól ellenáll, kb. 

+250 °C-ig tartósan, +300°C-ig rövid ideig hőálló)
•  GORE-TEX® Performance Comfort Footwear, puha, vízálló bőr
•  zárt nyelv, fényvisszaverő rátétek, megerősített fröccsenés elleni védelem
•  középen fűzőhorog, oldalsó cipzár
•  felhúzást segítő elemek, párnázott bokarész, valódi bőr talpbélés
•  teljes talphosszúságú, cserélhető ERGO-SOFT ESD komfort talpbetét
•  acélkapli, átszúrásbiztos acél köztalp
•  súlyhoz igazodó VARIO® ütéscsillapítás
•  1.058 g/db súly (42-es méret)
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Méret Cikkszám

39 B32906

40 B32907

41 B32908

42 B32910

43 B32911

44 B32913

Méret Cikkszám

39 194050

40 147537

41 120874

42 137156

43 176682

Méret Cikkszám

45 B32914

46 B32916

47 B32918

48 B32919

49/50 B32921

Méret Cikkszám

44 195382

45 193676

46 199841

47 153377

PUROFORT®+ Rugged full safety
munkavédelmi csizma
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC

Felhasználási terület
•  bármely időjárási viszony mellett ideális építőipari munkákhoz (a PUROFORT®® minden 

előnyével, a rugalmasságot és tartósságot kiválóan kombináló külső talppal)

Előnyök/Kivitelek
•  26 cm szárhossz
•  kiváló minőségű, csúszásgátló külső talp, kopás- és dörzsálló (ásványi anyagokkal, állati és 

növényi eredetű zsiradékokkal/olajokkal, fertőtlenítőszerekkel, hígtrágyával, oldószerekkel 
és különböző vegyi anyagokkal szemben ellenálló)

•  acélkapli és acél köztalp a teljes védelem érdekében
•  100%-ig vízálló (varratmentes), minden lépésnél és mozdulatnál rugalmas és stabil marad
•  anatómiailag formázott talpbélés az optimális tartásért
•  -20 °C-ig hidegálló, hőszigetelő és szuperkönnyű
•  antibakteriális bélése gátolja a baktériumok elszaporodását és a lábgomba kialakulását
•  felhúzást könnyítő praktikus hurok
•  1.100 g/db súly (43-as méret)

PUROFORT® C762.241 munkavédelmi csizma
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC

Előnyök/Kivitelek
•  38,5 cm szárhossz
•  csúszásgátló, olaj-, benzin-, zsír- és vegyszerálló talp
•  habosított poliuretán, acélkapli, acél köztalp
•  antibakteriális bélése gátolja a baktériumok elszaporodását és a lábgomba kialakulását
•  hőszigetelő, szuperkönnyű
•  1.080 g/db súly (43-as méret)
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https://shop.haberkorn.hu?s=194050
https://shop.haberkorn.hu?s=137156
https://shop.haberkorn.hu?s=176682


Méret Cikkszám

39 100126

40 100127

41 100128

42 100129

43 100130

Méret Cikkszám

37/38 A84681

39/40 122751

41 179179

42 197890

43 113970

Méret Cikkszám

44 100131

45 100132

46 100133

47 100134

48/49 100135

Méret Cikkszám

44/45 110627

46 124328

47 111924

48 B25720

PUROFORT® C462.933 munkavédelmi csizma
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA

Előnyök/Kivitelek
•  38,5 cm szárhossz
•  csúszásgátló, olaj-, benzin-, zsír- és vegyszerálló talp
•  habosított poliuretán, acélkapli, acél köztalp
•  hőszigetelő, szuperkönnyű
•  900 g/db súly (43-as méret)

PUR Thermo+ C662.343 munkavédelmi csizma
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC

Felhasználási terület
•  hideg környezetben, pl. hűtő- és fagyasztóházakban
•  garantált védelem a hideg ellen -50 °C-ig

Előnyök/Kivitelek
•  40,5 cm szárhossz
•  erősen csúszásgátló, olaj- és zsírálló talp
•  habosított poliuretán, szuperkönnyű
•  acélkapli, acéltalp
•  rendkívüli kényelem, hosszú élettartam
•  1.380 g/db súly (43-as méret)
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https://shop.haberkorn.hu?s=100132
https://shop.haberkorn.hu?s=100133
https://shop.haberkorn.hu?s=100130
https://shop.haberkorn.hu?s=100135


Méret Cikkszám

37/38 143239

39/40 153421

41 118847

42 146886

43 130629

Méret Cikkszám

39/40 160999

41 150059

42 100213

43 100205

Méret Cikkszám

44/45 122792

46 145526

47 165565

48 905660

Méret Cikkszám

44 100214

45 100215

46 189123

47 136425

Méret Cikkszám

39/40 100948

41 109249

42 188804

43 151850

Méret Cikkszám

44 107847

45 182556

46 190271

48 138265

PUR Thermo+ C662.933 munkavédelmi csizma
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC

Felhasználási terület
•  hideg környezetben, pl. hűtő- és fagyasztóházakban ideális megoldás
•  garantált védelem a hideg ellen -50 °C-ig

Előnyök/Kivitelek
•  40,5 cm szárhossz
•  erősen csúszásgátló talp, ásványi anyagokkal, állati és növényi eredetű zsiradékokkal/

olajokkal, hígtrágyával, vérrel, savakkal és lúgokkal, fertőtlenítőszerekkel és különböző 
vegyi anyagokkal szemben ellenálló

•  habosított poliuretán, szuperkönnyű
•  acélkapli, acéltalp
•  rendkívüli kényelem, hosszú élettartam
•  1.380 g/db súly (43-as méret)

Acifort® A442.031 munkavédelmi csizma
EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Előnyök/Kivitelek
•  38 cm szárhossz
•  csúszásgátló, antisztatikus, ásványi anyagokkal, állati és növényi eredetű zsiradékokkal/

olajokkal, fertőtlenítőszerekkel és különböző vegyi anyagokkal szemben ellenálló talp, mely 
nem hagy csíkot maga után a padlón

•  PVC/nitrilkaucsuk
•  acélkapli, acél köztalp
•  1.320 g/db súly (43-as méret)

Acifort® A442.231 munkavédelmi csizma
EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Előnyök/Kivitelek
•  38 cm szárhossz
•  csúszásgátló, antisztatikus, ásványi anyagokkal, állati és növényi eredetű zsiradékokkal/

olajokkal, fertőtlenítőszerekkel és különböző vegyi anyagokkal szemben ellenálló talp, mely 
nem hagy csíkot maga után a padlón

•  PVC/nitrilkaucsuk
•  acélkapli, acél köztalp
•  1.320 g/db súly (43-as méret)
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https://shop.haberkorn.hu?s=188804
https://shop.haberkorn.hu?s=151850


Méret Cikkszám

36 846614

37 846623

38 846624

39 846627

40 846629

41 846630

42 846632

Méret Cikkszám

35 655277

36 116124

37 143845

38 114166

39 191649

40 187973

41 168195

Méret Cikkszám

43 846634

44 846637

45 846639

46 846640

47 846642

48 846644

Méret Cikkszám

42 194544

43 178100

44 103072

45 156191

46 193831

47 195951

48 101310

Protomastor munkavédelmi csizma
EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Előnyök/Kivitelek
•  34 cm szárhossz
•  ásványi anyagokkal, állati és növényi eredetű zsiradékokkal/olajokkal, fertőtlenítőszerekkel 

és különböző vegyi anyagokkal szemben ellenálló talp
•  PVC
•  acélkapli, acél köztalp
•  1.320 g/db súly (43-as méret)

Acifort® Classic B680.331 munkacsizma
EN ISO 20347:2012 A FO SRA

Felhasználási terület
•  tejipari, élelmiszeripari és konyhai felhasználásra különösen alkalmas

Előnyök/Kivitelek
•  38 cm szárhossz
•  csúszásgátló, profi lozott, olajjal, benzinnel, zsírral, vérrel, savakkal és lúgokkal szemben 

ellenálló talp, nyomot hagy maga után
•  a rendkívül sima PVC/nitrilkaucsuk szár különösen higiénikus
•  könnyen tisztítható, antisztatikus
•  1.000 g/db súly (42-es méret)
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https://shop.haberkorn.hu?s=846637
https://shop.haberkorn.hu?s=846639
https://shop.haberkorn.hu?s=846632
https://shop.haberkorn.hu?s=194544
https://shop.haberkorn.hu?s=116124
https://shop.haberkorn.hu?s=178100
https://shop.haberkorn.hu?s=103072
https://shop.haberkorn.hu?s=156191
https://shop.haberkorn.hu?s=193831
https://shop.haberkorn.hu?s=187973
https://shop.haberkorn.hu?s=168195


Méret Cikkszám

36 176935

37 200918

38 175874

39 105081

40 159400

41 112105

Méret Cikkszám

41 165660

42 124836

43 190873

44 158627

Méret Cikkszám

42 105811

43 110530

44 121345

45 132645

46 185302

47 193037

Méret Cikkszám

45 198672

46 197237

47 274769

Pricemaster 380 PP munkacsizma
Kiváló ár-érték arányú, speciális védelmet nem biztosító,
praktikus és professzionális munkacsizma.

Előnyök/Kivitelek
•  38 cm szárhossz
•  PVC, alacsony koncentrátumú savakkal és lúgokkal, fertőtlenítőszerekkel és hígtrágyával 

szemben ellenálló
•  990 g/db súly (42-es méret)

388 VP gázlónadrág

Előnyök/Kivitelek
•  PVC, masszív, nagy szakítószilárdságú, speciális hordozó anyagból készült gázlónadrág
•  savakkal, lúgokkal, fertőtlenítőszerekkel, trágyával és különböző vegyszerekkel szemben 

ellenálló
•  egyszerűen állítható, elasztikus nadrágtartó
•  1.800 g/db súly (42-es méret)
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Szín Méret Cikkszám

fekete 39 924382

fekete 40 924383

fekete 41 924384

fekete 42 924385

fekete 43 924386

fekete 44 924387

fekete 45 924388

fekete 46 924389

fekete 47 924390

fekete 48 924391

sárga 37 923542

Szín Méret Cikkszám

sárga 38 923543

sárga 39 924376

sárga 40 924377

sárga 41 924378

sárga 42 924379

sárga 43 924380

sárga 44 924381

sárga 45 923544

sárga 46 923545

sárga 47 923546

sárga 48 A55528

Méret Cikkszám

37 923552

38 923551

39 923555

40 923554

41 923561

42 923556

Méret Cikkszám

43 923557

44 923558

45 923559

46 923560

47 923541

48 923553

Eurofort S5 gumicsizma
EN ISO 20345 S5

PVC/nitril biztonsági csizma, acél orrmerevítővel és átszúrásmentes talplemezzel. 
Antisztatikus, sav- olaj-, zsír- és üzemanyag álló talp. Alacsony hőmérsékleten is 
megőrzi rugalmasságát. Sarkán fényvisszavető ponttal.

Műszaki adatok/Kivitelek
• kb 1,2 g/db (43-as méret)
• 38 cm-es szár
• csúszásmentes talp

Farmer PVC csizma
Fekete csizma általános felhasználásra.
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https://shop.haberkorn.hu?s=924382
https://shop.haberkorn.hu?s=923543
https://shop.haberkorn.hu?s=924383
https://shop.haberkorn.hu?s=924376
https://shop.haberkorn.hu?s=924384
https://shop.haberkorn.hu?s=924377
https://shop.haberkorn.hu?s=924385
https://shop.haberkorn.hu?s=924378
https://shop.haberkorn.hu?s=924386
https://shop.haberkorn.hu?s=924379
https://shop.haberkorn.hu?s=924387
https://shop.haberkorn.hu?s=924380
https://shop.haberkorn.hu?s=924388
https://shop.haberkorn.hu?s=924381
https://shop.haberkorn.hu?s=924389
https://shop.haberkorn.hu?s=923544
https://shop.haberkorn.hu?s=924390
https://shop.haberkorn.hu?s=923545
https://shop.haberkorn.hu?s=924391
https://shop.haberkorn.hu?s=923546
https://shop.haberkorn.hu?s=923542
https://shop.haberkorn.hu?s=A55528
https://shop.haberkorn.hu?s=923552
https://shop.haberkorn.hu?s=923557
https://shop.haberkorn.hu?s=923551
https://shop.haberkorn.hu?s=923558
https://shop.haberkorn.hu?s=923555
https://shop.haberkorn.hu?s=923559
https://shop.haberkorn.hu?s=923554
https://shop.haberkorn.hu?s=923560
https://shop.haberkorn.hu?s=923561
https://shop.haberkorn.hu?s=923541
https://shop.haberkorn.hu?s=923556
https://shop.haberkorn.hu?s=923553


Haberkorn Márkaminőség

Méret Szín Kiszerelés Cikkszám

39 - 42 fekete 3 pár/csomag 476481

43 - 46 fekete 3 pár/csomag 476486

Kivitel Szín Méret Cikkszám

normál fehér 35-36 924476

normál fehér 37-38 924479

normál fehér 39-40 924480

normál fehér 41-42 924481

normál fehér 43-44 924477

normál fehér 45-46 924478

normál fekete 39-40 B14027

normál fekete 41-42 B14031

normál fekete 43-44 924475

normál fekete 45-46 B14034

vastag fekete 39-40 924474

vastag fekete 41-42 A92605

vastag fekete 43-44 A92606

vastag fekete 45-46 A92612

Egyszerűen előnyös: a Haberkorn saját márkája

A Haberkorn új saját márkája mindenki számára a legjobb választás, aki az 
ár-érték arány, az elérhetőség és a minőség optimális kombinációját keresi.

Előny az ár-érték arány tekintetében
Márkaminőség rendkívül gazdaságos ár mellett 

Előny az elérhetőség tekintetében
A megrendeléstől számított 24 órán belül kézhez veheti a raktári termékeket.

Előny a minőség tekintetében
Ellenőrzött minőség Magyarország egyik legnagyobb műszaki kereskedő 
cégétől.

A H-Plus választása tehát jelentős előnyökkel jár.

H-Plus Allrounder funkcionális zokni
A talp- és a sarokrészen, a rüsztnél, valamint
az Achilles-ínnál megerősített zokni. A széles passzé
nem szorítja el a lábat. A Lycra® szál optimális
illeszkedést biztosít.

Anyag
•  80% pamut, 15% poliamid, 5 % Lycra®

Pamut zokni
100% pamut zokni, varrás nélkül, kiváló ár-érték arány.
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https://shop.haberkorn.hu?s=476481
https://shop.haberkorn.hu?s=476486
https://shop.haberkorn.hu?s=924476
https://shop.haberkorn.hu?s=924479
https://shop.haberkorn.hu?s=924480
https://shop.haberkorn.hu?s=924481
https://shop.haberkorn.hu?s=924477
https://shop.haberkorn.hu?s=924478


Méret Cikkszám

40-41 B12991

42-43 B10795

44-45 B10800

46-47 B10803

Méret Cikkszám

35 B71747

36 B71748

37 B71749

38 B70388

39 B69960

40 B69963

41 B69964

Méret Cikkszám

42 B69966

43 B69971

44 B69972

45 B69975

46 B70385

47 B70679

Bac’Run talpbetét
Antisztatikus és antibakteriális kivehető belső talp.
Higiénikus és kényelmes.

Csizmabélés
Meleg fi lc csizmabélés, PVC és más csizmák téliesítésére, visszahatjató felsőrész, 
dupla méretek.
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Méret Cikkszám

35 970929

36 970930

37 970931

38 970932

39 970978

40 970981

41 970983

Méret Cikkszám

36 320618

37 320619

38 320621

39 320622

40 320624

41 320625

42 320627

Méret Cikkszám

42 949869

43 970984

44 970985

45 970987

46 970988

47 970989

48 970990

Méret Cikkszám

43 320593

44 320629

45 320631

46 320632

47 320633

48 836068

ERGO-SOFT ESD talpbetét
Teljes talphosszúságú komfort talpbetét, elősegíti
az energiaelnyelést a teljes járófelületen és
kellemes viselési érzetet biztosít.

Anyag
•  poliészterhab

ERGO-COOL® ESD talpbetét
Teljes talphosszúságú, kiválóan szellőző komfort talpbetét
energiaelnyelő rácsszerkezettel.
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Méret Cikkszám

36/37 822869

38/39 822871

40/41 822873

Méret Cikkszám

42/43 822875

44/45 822876

46/47 822877

Kiszerelés Szín Cikkszám

50 ml szintelen 476481

Kiszerelés Cikkszám

400 ml 159894

KIWI® szagtalanító talpbetét
Cipőfrissítő talpbetét, lélegző külső anyaggal, mely kellemes,
friss érzetet biztosít a lábnak.

Előnyök/Kivitelek
•  aktív szén antibakteriális hatóanyagokkal
•  megakadályozza a kellemetlen szagok kialakulását

KIWI® – Waterproof cipőápoló krém
Kiváló minőségű, vízálló cipőkrém, színbőrből készült lábbelik
ápolására. Ápol, véd, fényt ad a bőrnek, és felfrissíti a cipő színét.

Kiszerelés
•  szivacsos felhordó fejjel

KIWI® Extreme Protector – Waterproof cipőápoló spray
Impregnál és védelmet nyújt a nedvességgel és a foltot hagyó
anyagokkal szemben

Felhasználási terület
•  bármely színű bőr, vadbőr, nubuk, textil és mikroszálas anyag ápolására

Előnyök/kivitelek 
•  PFC-t (perfl uorozott anyagokat) nem tartalmaz
•  Aqua-Stop hatás
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Kiszerelés Cikkszám

100 ml 178006

Kiszerelés Cikkszám

1000 ml 134152

Cikkszám

109819

s.H Fresh cipőápoló pumpás adagolóval
Dr. Karl Matheis által kifejlesztett s.H Fresh cipőhigiéniás
oldat pumpás adagoló-fl akonban.

Előnyök/Kivitelek
•  alkoholmentes és környezetbarát, a legmodernebb orvosi szempontoknak megfelelő 

összetétel
•  frissíti és illatosítja a lábat, valamint védelmet nyújt a baktériumokkal szemben
•  segít megelőzni a lábgomba kialakulását
•  kellemes illatot kölcsönöz a cipőnek és növeli a bőr élettartamát

Kiegészítők

s.H. Fresh cipőhigiéniás oldat utántöltő 
A dr. Karl Matheis által kifejlesztett cipőhigiéniás oldat
utántöltésére kézipumpás fl akonhoz vagy falra szerelhető készülékhez.

Előnyök/Kivitelek
•  alkoholmentes és környezetbarát, a legmodernebb orvosi szempontoknak megfelelő 

összetétel
•  frissíti és illatosítja a lábat, valamint védelmet nyújt a baktériumokkal szemben
•  segít megelőzni a lábgomba kialakulását
•  kellemes illatot kölcsönöz a cipőnek és növeli a bőr élettartamát

s.H. Fresh falra szerelhető
cipőhigiéniás adagolókészülék
Adagolórendszer a dr. Karl Matheis által kifejlesztett
s.H. Fresh cipőhigiéniás oldat ipari alkalmazásához.

Előnyök/Kivitelek
•  s.H. Fresh cipőhigiéniás ápoló spray
•  óvja a lábat a baktériumokkal szemben és segít megelőzni a lábgomba kialakulását
•  illatosító hatású, kellemes frissességet kölcsönöz a cipőnek

Alkalmazás/Megjegyzések
•  az 1 literes kiszerelésű s.H. Fresch cipőhigiéniás ápolóoldattal tölthető fel

Kiszerelés
• a csomag a falra szereléshez szükséges csavarokat is tartalmazza
•  cipőhigiéniás ápolóoldat nélkül
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ÖNORM
Z 1259

CE
Ez a jel azt mutatja, hogy a termék eleget tesz az egyéni védőeszközről 
szóló 89/686/EGK Irányelv követelményeinek.

Z 1259 szabvány
A „Z 1259” ausztriai szabvány szabályozza, hogy Ausztriában a munka-
védelmi, illetve munkacipők milyen ortopédiai módosításokkal, kiegé-
szítésekkel, illetve ortopédiai talpbetétekkel hozhatók forgalomba.

ESD védelem
Ez a szimbólum elektrosztatikus védelmet biztosító termékeket jelöl.

EN 15090
Tűzoltólábbeli
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Munkahelyzet-beállító és 446
zuhanásgátló rendszerek 
 

Biztosítás és mentés 466

Kikötési pontok 469

 Oldal

 www.haberkorn.hu  Munkavédelem 2016 445

Zuhanás elleni védelem



Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére

Az MSZ EN 363-as szabvány az alábbiak szerint osztályozza a lezuhanás megelőzésére szolgáló személyi védőeszközöket:
• Visszatartó rendszerek
• Munkahelyzet-beállító rendszerek
• Zuhanásgátló rendszerek
• Függesztett helyzetű munkavégzés rendszerei
• Mentő rendszerek

Ezek a rendszerek munkahelyzet-beállító övből vagy zuhanásgátló testhevederből, 
valamint egyéb megfelelő, engedélyezett személyi védőeszközökből épülnek fel, 
amelyek lehetnek pl.
• kötelek (EN 354)
• energiaelnyelők (EN 355)
• hajlékony, rögzített vezetéken (biztosító kötélen) alkalmazott, vezérelt típusú 

lezuhanásgátlók (EN 353-2)
• csatlakozók (EN 362)

A visszatartó rendszerek megakadályozzák a szabadesés bekövetkezését, 
és távol tartják az eszköz használóját a zuhanásveszélyes területektől.
Az eséshossz legfeljebb 0,5 m lehet.
A visszatartó rendszerekben munkahelyzet-beállító öveket vagy zuhanásgátló 
testhevedert alkalmaznak, azonban általánosságban zuhanásgátló testheveder 
használata javasolt.

A munkahelyzet-beállító rendszerek rögzítik az eszköz használójának 
pozícióját a munkahelyen, ily módon nem kerülhet sor szabadesésre. Ugyanakkor 
további biztosító eszközökre, pl. zuhanásgátló rendszerekre is szükség lehet, 
ezért is javasolt zuhanásgátló testheveder használata.

A zuhanásgátló rendszerek a szabadesést hivatottak felfogni. A zuhanási 
magasságot és a fellépő erőket megfelelő eszközök alkalmazásával a lehetőségek 
szerint minimálisra kell csökkenteni. Zuhanásgátló rendszerek esetében kötelező 
energiaelnyelőt vagy automata zuhanásgátló eszközt használni!
A zuhanásgátló rendszerek nélkülözhetetlen eleme a zuhanásgátló testheveder!

Függesztett helyzetű munkavégzés rendszerei alatt olyan rendsze-
rek értendők, ahol a munkaterület elérése és a munkahely beállítása kötelek 
segítségével valósul meg oly módon, hogy a zuhanásgátló testhevedert egy 
munkakötélhez és egy biztosítókötélhez is rögzítik. Ezek a rendszerek elsősorban 
kövek és sziklák eltakarításánál, alpintechnikai munkáknál és tartályokba történő 
leereszkedésnél használatosak.

A mentő rendszerek mentési munkáknál megakadályozzák a mentő és a 
mentett személy szabad esését, továbbá lehetővé teszik a mentett személy 
biztonságos helyre történő felemelését vagy leeresztését.

Az alábbi előírásokat mindenkor be kell tartani:
• Zuhanásgátló személyi védőeszköz csak akkor használható, ha kollektív 

(technikai, szervezeti) védőintézkedések NEM kivitelezhetők.
• Munkavégzés előtt minden esetben rögzíteni kell a mentés esetén alkalmazandó 

intézkedéseket.
• A magasban egyedül munkát végezni tilos!
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A megfelelő eszközt a lehetséges veszélyekre és kockázatokra való fi gyelemmel kell kiválasztani. Csak olyan személyi 
védőeszköz alkalmazható, amely megfelel az adott munkahely feltételeinek, valamint a lehető legnagyobb fokú védelmet 
nyújt a fenyegető veszélyekkel szemben.
Ezen kívül a jogszabályi előírásokat, szabványokat, valamint a használati útmutatóban foglaltakat is mindenkor be kell tartani!

Felhasználási idő és leselejtezés
A zuhanás elleni személyi védőeszközöket minimum évente egy alkalommal be kell vizsgáltatni – jegyzőkönyv felvétele 
mellett – egy arra jogosult szakértővel. 

A zuhanás elleni személyi védőeszközt le kell selejtezni abban az esetben, ha:
• annak használata során zuhanás következett be,
• a hevederpánt, varrat vagy fémalkatrész megsérült, eldeformálódott vagy megolvadt,
• a termékjelölés nincs meg vagy olvashatatlan vagy
• ha a használati útmutató szerint megengedett felhasználási idő lejárt

Automata zuhanásgátló eszközöket esetenként a gyártó által engedélyezett vizsgálati helyen felül kell vizsgáltatni!

Használati idő:
A személyi védőeszközök megengedett használati ideje a felhasználás céljától függ, és nem határozható meg általános 
érvénnyel pusztán a felhasználás gyakorisága, a felhasználási körülmények, valamint a gondos tárolás és karbantartás alapján. 
Az euroline® textiltermékek (hevederek, biztosítókötelek, rögzítő kötelek, stb.) maximális élettartama a gyártás dátumától 
számított 10 év.

A fémalkatrészek élettartama alapvetően korlátlan, azonban ezeket is rendszeresen ellenőrizni kell sérülés, valamint elhaszná-
lódás tekintetében. Szélsőséges felhasználási körülmények (a használat jellege és intenzitása, alkalmazási terület, agresszív 
környezet, éles peremek, szélsőséges időjárási viszonyok, vegyszerek jelenléte, stb.) esetén akár egyetlen használat után is 
indokolt lehet a termék leselejtezése. Az erre vonatkozó döntést az illetékes szakértőnek kell meghoznia.

Felhasználási célok áttekintése:

Cél: Visszatartás Cél: Tartás 
oszlopon végzett 
munkánál

Cél: Leesés elleni 
véd. mászásnál

Cél: Tartás 
meredek terepen

Cél: Leesés elleni 
véd. zuhanásnál

Cél: Függeszk. és 
mentés

Munkahelyzet-beállító öv (EN 358) 
euroline® DS 85 
euroline® KS 45 Comfort

•
•

•
•

Zuhanásgátló testheveder (EN 361) 
euroline® UNI 1
euroline® UNI 2
petzl® NEWTON FAST JAK euroline® 
ERGO

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Zuhanásgátló/munkahelyzet-beállító 
testheveder
(EN 361 / EN 358)
euroline® UNI 3
euroline® UNI 4

•
•

•
• • •

•
• •

Zuhanásgátló/munkahelyzet-beállító 
testheveder (EN 361 / EN 358 / EN 813)
euroline® UNI 5
euroline® UNI 6
euroline® SALUS
euroline® HORAX II

•
•
•
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Méret Cikkszám

univerzális méret 645913

Méret Cikkszám

univerzális méret 645923

Euroline® UNI 1 zuhanásgátló testheveder (EN 361)
Kis súlyú, kényelmes testheveder.

Előnyök/Kivitelek
• 1 rögzítési pont a háton
• feliratozott combhurok (Bein/Leg) segíti a felvételt
• univerzális méret, fokozatmentes állítási lehetőség

Alkalmazás/Megjegyzések
• Energiaelnyelő, illetve automata zuhanásgátló eszköz nélkül nem használható zuhanásgátló 

rendszerként!

Anyag
• 45 mm széles, szennyeződés-taszító, tefl onnal impregnált poliészter hevederszalag
• könnyűfém alkatrészek
• műanyag hevedervezetők

Euroline® UNI 2 zuhanásgátló testheveder (EN 361)
Könnyű, ergonomikus kialakítású zuhanásgátló testheveder.

Felhasználási terület
• zuhanásgátló rendszerekhez, rögzített vezetéken alkalmazott, vezérelt típusú zuhanásgátló 

használatával magaspolcokon végzett, valamint tetőfedési munkákhoz ajánlott

Előnyök/Kivitelek
• 2 rögzítési pont (1 a háton és egy a mellrészen)
• feliratozott combhurok (Bein/Leg) segíti a felvételt
• univerzális méret, fokozatmentes állítási lehetőség

Alkalmazás/Megjegyzések
• Energiaelnyelő, illetve automata zuhanásgátló eszköz nélkül nem használható zuhanásgátló 

rendszerként!

Anyag
• 45 mm széles, tefl onnal impregnált poliészter hevederszalag
• könnyűfém alkatrészek
• műanyag hevedervezetők
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Kombinációs lehetőségek

Tegye kényelmesebbé az UNI 1 és az UNI 2 zuhanásgátló testhevedert az egyszerűen (tépőzárral) rögzíthető Schampa 
komfortpárnázattal – nagyobb kényelem és egyszerűbb felvétel.

UNI 1
testheveder

Uni 2
testheveder

Schampa 
komfortpárnázat

UNI 1 testheveder 
komfortpárnázattal

UNI2 testheveder 
komfortpárnázattal

Zuhanásgátló testhevederek és munkahelyzet-beállító övek kombinálása

A KS 45 Comfort munkahelyzet-beállító öv és az UNI 1 zuhanásgátló testheveder kombinációja egy hátsó és két oldalsó 
rögzítési ponttal rendelkező zuhanásgátló testhevedert eredményez, ha pedig az UNI 2 zuhanásgátló testhevederrel kombináljuk 
a derékövet, 4 pontos testhevedert kapunk.

UNI 1
testheveder

Uni 2
testheveder

KS 45 Comfort
munkahelyzet-

beállító öv

3 pontos
testheveder

4 pontos
testheveder

+ =vagy és

+ =vagy és

Cikkszám: 645913

Cikkszám: 645913 Cikkszám: 645923

Cikkszám:
299802 (1-es méret)

Cikkszám:
310157 (2-es méret)

vagy

Cikkszám: 645923

Cikkszám: 779451
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Méret Cikkszám

univerzális méret 720266

Méret Cikkszám

univerzális méret 720275

Leesés elleni személyi védőeszközök felülvizsgálata

Igény esetén készséggel felülvizsgáljuk az Önök által használt
• zuhanásgátló testhevedereket,
• biztosító köteleket
• munkahelyzet-beállító öveket, stb.

Euroline® UNI 3 zuhanásgátló testheveder (EN 358/361) 
Klasszikus 3 pontos heveder a felvételt megkönnyítő,
puha vállpárnázással.

Felhasználási terület
• zuhanásgátló rendszerekhez, visszatartó rendszerekhez és oszlopokon végzett munkákhoz

Előnyök/Kivitelek
• 1 zuhanásgátló rögzítési pont a háton, 2 tartógyűrű a csípőrészen
• integrált has- és mellheveder
• feliratozott combhurok (Bein/Leg) segíti a felvételt
• automatán záródó csatok
• opcionális kiegészítő: beszerelhető vesevédő és hátpárnázás
• univerzális méret, fokozatmentes állítási lehetőség

Anyag
• 45 mm széles, szennyeződés-taszító, tefl onnal impregnált poliészter hevederszalag
• könnyűfém alkatrészek
• műanyag hevedervezetők

Euroline® UNI 4 zuhanásgátló testheveder (EN 358/361)
4 pontos testheveder könnyűfém csattal záródó, integrált hasszíjjal.

Felhasználási terület
• zuhanásgátló rendszerekhez, visszatartó rendszerekhez és oszlopokon végzett munkákhoz

Előnyök/Kivitelek
• 1 zuhanásgátló rögzítési pont a háton
• 1 zuhanásgátló rögzítési pont a hasrészen (2 hevederhurok alkotja)
• 2 tartógyűrű a csípőnél
• feliratozott combhurok (Bein/Leg) segíti a felvételt
• a vállpárnázás is segíti a heveder felvételét
• univerzális méret, fokozatmentes állítási lehetőség
• automatán záródó csatok
• opcionális kiegészítő: vesevédő és hátpárnázás

Anyag
• 45 mm széles, szennyeződés-taszító, tefl onnal impregnált poliészter hevederszalag
• könnyűfém alkatrészek
• műanyag hevedervezetők
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Méret Cikkszám

univerzális méret 720302

Méret Cikkszám

univerzális méret 720294

Euroline® UNI 5 zuhanásgátló testheveder
(EN 358/361/813)
5 pontos zuhanásgátló testheveder a felvételt megkönnyítő
puha vállpárnázással.

Felhasználási terület
• zuhanásgátló rendszerekhez, visszatartó rendszerekhez, oszlopmászáshoz és rögzített 

vezetéken alkalmazott, vezérelt típusú zuhanásgátlókhoz
• függesztett helyzetű munkavégzéshez és mentőhevederként

Előnyök/Kivitelek
• 1 rögzítési pont a háton
• 1 rögzítési pont a hasrészen (2 hevederhurok alkotja)
• 2 tartógyűrű a csípőnél
• 1 tartásra, ereszkedésre és mentésre szolgáló rögzítési pont a hasrészen (2 hevederhurok 

alkotja)
• + 1 visszatartásra szolgáló rögzítési pont a hasszíj hátsó részén
• feliratozott combhurok (Bein/Leg) segíti a felvételt
• univerzális méret, fokozatmentes állítási lehetőség
• automatán záródó csatok
• opcionális kiegészítő: vesevédő és hátpárnázás

Anyag
• 45 mm széles, szennyeződés-taszító, tefl onnal impregnált poliészter hevederszíj
• könnyűfém alkatrészek
• műanyag hevedervezetők

Kiszerelés
• esés utáni anti-trauma hurokkal (cikkszám: 693459)

Euroline® UNI 6 zuhanásgátló testheveder
(EN 358/361/813) 
Profi , 6 pontos testheveder a felvételt megkönnyítő,
puha vállpárnázással.

Felhasználási terület
• hosszabb időn át rögzítve végzett munkák, pl. vezetéképítés, kövek és sziklák eltakarítása, 

épület- és homlokzattisztítás, különleges bevetési egységek tevékenységei, stb.

Előnyök/Kivitelek
• 1 zuhanásgátló rögzítési pont a háton
• 1 zuhanásgátló rögzítési pont a mellrészen ( = 2 könnyűfém D-gyűrű szolgál együttesen 

zuhanásgátló bekötésére és tartógyűrűként)
• 2 zuhanásgátló rögzítési pont a csípőnél
• 1 zuhanásgátló rögzítési pont és tartógyűrű a hasrészen (= a könnyűfém karabiner a 

két hevederhurokkal együtt használva funkcionál zuhanásgátló bekötési pontként és 
tartógyűrűként)

• 1 visszatartásra szolgáló rögzítési pont a hasszíj hátsó részén
• könnyűfém csatok a lábon, a hason és a mellrészen
• deréktámasz
• feliratozott combhurok (Bein/Leg) segíti a felvételt
• univerzális méret, fokozatmentes állítási lehetőség
• puha vesevédő/hátpárnázat, párnázott váll- és combhevederek

Anyag
• 45 mm széles, szennyeződés-taszító, tefl onnal impregnált poliészter hevederszíj
• könnyűfém alkatrészek
• műanyag hevedervezetők

Kiszerelés
• esés utáni anti-trauma hurokkal (cikkszám: 693459)
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Méret Kivitel Cikkszám

univerzális méret Standard (narancs/fekete) 720308

„Black Edition” (teljesen fekete) 720311

Cikkszám

720312

Euroline® SALUS zuhanásgátló testheveder
(EN 358/361/813) 
Profi , 6 pontos testheveder zuhanásgátló és munkahelyzet-beállító
rendszerekhez.

Felhasználási terület
• függesztett helyzetű munkavégzéshez, pl. magassági mentés, vezetéképítés, kövek és 

sziklák eltakarítása, épület- és homlokzattisztítás, különleges bevetési egységek, stb.

Előnyök/Kivitelek
• 1 rögzítési pont a háton és 1 a mellrészen
• 2 tartógyűrű a csípőnél
• 1 tartásra, ereszkedésre és mentésre szolgáló rögzítési pont a hasrészen (2 hevederhurok 

alkotja)
• 1 visszatartó rögzítési pont a hasszíj hátsó részén
• puhán párnázott váll- és combhevederek, vesevédő/hátpárnázat
• automatán záródó csatok a combhevederen
• univerzális méret, fokozatmentes állítási lehetőség

Anyag
• 45 mm széles, szennyeződés-taszító, tefl onnal impregnált poliészter hevederszíj
• könnyűfém alkatrészek
• műanyag hevedervezetők

Kiszerelés
• esés utáni anti-trauma hurokkal (cikkszám: 693459)

Kiegészítők

Euroline® mászóeszköz (EN 358/361/813)
A SALUS zuhanásgátló testhevederhez, gumihurokkal
és karabinerrel együtt.
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Méret Törzskerület Cikkszám

1 750 - 1.000 mm 299802

2 950 - 1.200 mm 310157

3 1.150 - 1.400 mm 313743

Euroline zuhanásgátlók a Haberkorntól

Ausztriában gyártott személyi védőeszközök zuhanás ellen
• 100 %-ig Ausztriában gyártott termékek
• Freistadti gyártóhely (Kelet-Ausztria) több mint 200 alkalmazottal
• Több mint 90 éves múltra visszatekintő családi vállalkozás
• ISO 9001 és ISO 14001 tanúsítvány
• Ausztria legnagyobb képzési centruma a zuhanás elleni védelem terén

Euroline® KS 45 COMFORT munkahelyzet-beállító öv
(EN 358) 
Munkahelyzet-beállító öv szerszám, szerszámtáska, stb.
rögzítésére, további gyűrűkkel. 

Felhasználási terület
• munkahelyzet-beállító rendszerekhez és oszlopon végzett munkákhoz

Előnyök/Kivitelek
• anatómiailag megformázott deréktámasz/vesevédő kétoldali textilbevonattal
• masszív, mégis rendkívül könnyű
• fokozatmentesen állítható speciális alumíniumcsat
• 2 munkahelyzet-beállító bekötési pont, valamint további 4 rögzítő gyűrű szerszámokhoz, 

szerszámtáskához, stb.

Anyag
• 45 mm széles, tefl onnal impregnált poliészter hevederszíj
• könnyűfém alkatrészek
• műanyaghab vesevédő
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Szerszámok és tartozékok rögzítése

A magasban végzett munka során szükséges szerszámokat és egyéb tartozékokat a testhevederhez, az üléshez vagy más 
megfelelő módokon kell rögzíteni.

Zuhanási együttható

A zuhanásvédelemnél háromféle zuhanási együttható jöhet szóba. Az zuhanási együtthatók a kikötési pont elhelyezkedésére 
vonatkoznak, és az eséshossz meghatározását szolgálják annak elkerülése végett, hogy a munkát végző személy zuhanás 
esetén nekicsapódjon az alatta lévő felületnek.

0-ás együttható: A kikötési pont a fej fölött van – a kötél a dolgozó feje fölött feszül meg.
1-es együttható: A kikötési pont a zuhanásgátló testheveder bekötési pontjával egy magasságban vagy valamivel afölött van.
2-es együttható: A kikötési pont a zuhanásgátló testheveder bekötési pontja alatt helyezkedik el.

0,00 m A rögzítő kötél hossza 
0,50 m Az energiaelnyelő kinyílásából eredő táv
0,50 m A zuhanásgátló kikötési pont eltolódása
0,50 m Biztonsági mozgástér
1,50 m = Potenciális eséshossz

4,00 m A rögzítő kötél hosszának kétszerese
1,75 m Az energiaelnyelő kinyílásából eredő táv
0,50 m A zuhanásgátló kikötési pont eltolódása
0,50 m Biztonsági mozgástér
6,75 m = Potenciális eséshossz

Az eséshossz kiszámítása

=
Cikkszám: 

720583 Cikkszám: 
667647

Cikkszám: 
717710

Cikkszám: 
720586

Cikkszám: 
720584

Cikkszám: 
611124

Cikkszám: 
603421 Cikkszám: 

494117

Zuhanási együttható 0 (kikötő kötél hossza 2m) Zuhanási együttható (kikötőkötél hossza 2 m)

Zuhanás előtt

Minimális kötelező zuhanási szabad tér Minimális kötelező zuhanási szabad tér

Kikötési pont Zuhanás előtt

Kikötési pont

Zuhanás utánZuhanás után
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Hossz karabinerrel/
nélkül

Csatlakozások Cikkszám

45/20 cm Egykezes karabiner (AHK) és Twistlock akasztós karabiner 
(TWLK)

506436

Hossz Típus Cikkszám

1,5 m 12 FIX kötél 307623

1,2-től 2 m-ig 12 Vario kötél 307633

Euroline® energiaelnyelő (EN 355)
Megengedett értékre, 6 kN alá csökkenti a zuhanáskor fellépő
terhelést (meghosszabbodik).

Alkalmazás/Megjegyzések
• Alkalmazásakor fi gyelni kell a zuhanás esetén bekövetkező meghosszabbodás mértékére: 

maximális hossz összesen: 2 m!
• Az energiaelnyelőt közvetlenül a zuhanásgátló testhevederre javasolt rögzíteni.
• Zuhanásgátló rendszereknél kötelező az energiaelnyelő használata.

Anyag
• 30 mm széles poliészter poliészterszalag védőcsővel, könnyűfém záróelemekkel

Körszövött rögzítő kötél (EN 354) 
Rögzítő kötél a (munkahelyzet-beállító övön vagy
a zuhanásgátló testhevederen lévő) rögzítési pont
és a kikötési pont összekötéséhez.

Előnyök/Kivitelek
• az egyik végén könnyűfémből készült, egy kézzel kezelhető karabiner, a másik végén hurok
• a VARIO modelleknél fokozatmentesen állítható a hossz

Alkalmazás/Megjegyzések
• zuhanásgátló rendszerek esetében energiaelnyelő alkalmazása is kötelező

Anyag
• 12 mm átmérőjű, körszövött poliamid védőcsővel
• könnyűfém alkatrészek
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Hossz Cikkszám

1,5 m B19922

2,0 m B19195

Hossz Cikkszám

2 m 107853

Vario Herkules kikötő kötél (EN 354/358)
Munkahelyzet-beállító és visszatartó rendszerekhez.

Felhasználási terület
• visszatartó rendszerben: a munkahelyzet-beállító övön vagy a zuhanásgátló testhevederen 

lévő rögzítési pont és a kikötési pont összekötésére szolgál; a kötél hossza gyorsan és 
egyszerűen beállítható

• munkahelyzet-beállítás: pl. oszlopra történő felmászásnál az EN 358 szerinti zuhanásgátló 
testhevederhez csatlakoztatva használható

Előnyök/Kivitelek
• az egyik végén egy kézzel kezelhető könnyűfém karabiner, a másik végén végcsomó
• a Herkules vezérelt típusú zuhanásgátló eszközzel a kötél hossza fokozatmentesen állítható
• a termékjelölést és az elvarrást védő, levehető tok

Alkalmazás/Megjegyzések
• Zuhanásgátló rendszerben történő használat esetén energiaelnyelő alkalmazása is kötelező!

Anyag
• 12 mm átmérőjű, körszövött poliamid kötél védőcsővel
• könnyűfém szerelékek és rögzítő elem

Vario 16-SBA 2 kikötő kötél (EN 354)
Munkahelyzet-beállító és visszatartó rendszerekhez.

Felhasználási terület
• visszatartó rendszerben: a (munkahelyzet-beállító övön vagy a zuhanásgátló testhevederen 

lévő) rögzítési pont és a kikötési pont összekötésére szolgál; a kötél hossza gyorsan és 
egyszerűen beállítható

• munkahelyzet-beállítás: pl. oszlopmászásra is használható zuhanásgátló hevederrel

Előnyök/Kivitelek
• az egyik végén egykezes karabiner, a másik eldolgozva

Alkalmazás/Megjegyzések
• a kötél hossza fokozatmentesen állítható, 0,4-től 2 m-ig

Anyag
• 16 mm átmérőjú sodort poliamid kötél
• egykezes könnyűfém karabiner nem rozsdásodó, masszív nemesacél hosszbeállító elem 

karabinerrel
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Hossz Karabiner Cikkszám

2 m könyűfém egykezes karabiner/ egykezes karabiner (AHK) 406315

könnyűfém egykezes karabiner/ biztonsági karabiner (RH 60) 406334

Hossz Karabiner Cikkszám

2 m FS92/FS92 536252

RH60/RH60 406320

Hossz Karabiner Cikkszám

2 m RH60/RH60 200824

Sztreccs kikötő kötél energiaelnyelővel (EN 354/355)
Sztreccs anyagának köszönhetően kisebb a botlásveszély.

Alkalmazás/Megjegyzések
• Alkalmazásakor fi gyelni kell a zuhanás esetén bekövetkező meghosszabbodás mértékére!

Anyag
• könnyűfém alkatrészek

Y rendszerű sztreccs kötél energiaelnyelővel
(EN 354/355)
Magaspolcokon, darukon, állványzatokon és oszlopokon
végzett munkákhoz optimális zuhanásgátló eszköz. A kötél két karabinere váltakozva 
akasztható be, így folyamatos védelmet biztosít (a kiépített hegymászó-útvonalakon 
alkalmazott „Klettersteig” rendszerhez hasonlóan működik).

Alkalmazás/Megjegyzések
• Alkalmazásakor fi gyelni kell a zuhanás esetén bekövetkező meghosszabbodás mértékére!

Anyag
• gumiszalag PA tömlőszalagban
• energiaelnyelő egy kézzel kezelhető, könnyűfém karabinerrel
• nagyméretű, FS92 típusú, kovácsolt acélból készült, nikkelbevonatos karabiner 9 cm-es 

nyílással
• RH60 típusú könnyűfém karabiner 6 cm-es nyílással

Energiaelnyelő Y rendszerű kikötő kötéllel
(EN 354/355)
2 kötélből álló, Y rendszert alkotó energiaelnyelő (Klettersteig alapelv).

Felhasználási terület
• magaspolcokon, darukon, állványzatokon, oszlopon végzett munkákhoz

Előnyök/Kivitelek
• egy kézzel kezelhető karabinerrel, 2 kötéllel

Anyag
•  25 x 5 mm-es poliészter hevederanyag
• könnyűfém alkatrészek

406315

536252

406334

406320
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Hossz Cikkszám

2 m 508858

Cikkszám

645826

Manyard éles szélekre bevizsgált kikötő kötél
(EN 345/355)
Elasztikus, sztreccshatású rögzítő kötél energiaelnyelővel.

Előnyök/Kivitelek
• borotvaéles széleknek való ütközést is kibír
• csavaros karabinerrel és önzáródó karabinerrel (63 mm)

Anyag
• tefl onbevonatú poliamid és poliészter

Buddy kötélen rögzíthető zuhanásgátló (EN 353-2)
Az EN 1891 szabvány szerinti, 11-12 mm átmérőjű, félig statikus,
körszövött kötéllel történő használatra tervezett zuhanásgátló.

Előnyök/Kivitelek
• textil rögzítő kötéllel vagy anélkül csatlakoztatható a testhevederre – „követi” a felhasználót 

fel és le a kötélen
• energiaelnyelő a „csúszásból” eredően nem feltétlenül szükséges
• lefelé történő hirtelen elmozdulásnál lezár, így akadályozva a zuhanást
• kinyitható és a biztosítókötél tetszőleges pontjára rögzíthető, illetve levehető onnan
• beépített csavarral fi xen rögzíthető a biztosítókötélre (ez esetben a csavar meglazítása 

nélkül nem lehet levenni a biztosítókötélről)

Alkalmazás/Megjegyzések
• az euroline® biztosítókötéllel együtt hitelesített rendszert alkot:
 - 11-12 mm átmérőjű körszövött kötél
 - 12 mm átmérőjű Paraloc kötél

Anyag
• forrón megmunkált alumínium
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Vonatkozó szabványok Cikkszám

EN 353-2, EN 358, EN 567, EN 795B, EN 12841 A/B 409655

Végződések Átmérő Hossz Cikkszám

Hurok 12 mm 10 m 116188

15 m 114023

20 m 120047

30 m 167463

BACK-UP kötélen rögzíthető zuhanásgátló
Kötélen rögzíthető zuhanásgátló eszköz két funkcióval:
1. zuhanásgátlás: kíséri a használót a fel- és lefelé történő mozgás
során, és zuhanás esetén automatikusan lezár
2. munkahelyzet-beállítás: az eszköz
„szorító” pozícióba állítható, így nem tud elmozdulni lefelé.

Felhasználási terület
• visszatartó rendszerekhez különösen ajánlott

Előnyök/Kivitelek
• utólag is bárhová felszerelhető
• kis méret (99,5 x 70 mm)
• csekély súly (karabiner nélkül 205 g)

Alkalmazás/Megjegyzések
• Minél rövidebb a biztosító kötél, annál rövidebb az eséshossz! A rögzítő kötél semmiképpen 

nem lehet 1 m-nél hosszabb.
• Az euroline® biztosítókötéllel együtt hitelesített rendszert alkot:
 - 11-12 mm átmérőjű körszövött kötél
 - 12 mm átmérőjű Paraloc kötél

Kiszerelés
• az EN 362-es szabvány szerinti acélkarabinerrel

Euroline® körszövött biztosítókötél
(EN 353-2/EN 1891)
Narancssárga színű, vegyi szálból, körszövött konstrukcióval,
jelölő szállal készült.

Előnyök/Kivitelek
• az elvarrt kötélvégeken könnyűfém karabiner és hurok
• a termékjelölést és az elvarrást védő, levehető tok
• az alábbi, EN 353-2 szabvány szerinti vezérelt típusú kötélen rögzíthető zuhanásgátló 

rendszerekkel együtt hitelesített rendszert képez:
 - BUDDY
 - BACK-UP
 - ASAP®

 - MAG-3
 - ROPSTOP

Anyag
• körszövött poliamid kötél

Rendeléssel kapcsolatos információk
Igény esetén Paraloc kötelek is rendelhetők.
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Cikkszám

577824

Végződések Kötél átmérő Hossz Cikkszám

AHK-forgócsap, BFD, csomók 11 mm 10 m 577919

15 m 577913

Euroline LORY kötélen rögzíthető
zuhanásgátló/ ereszkedő eszköz
Zuhanásgátló és ereszkedő eszköz váratlan zuhanásterhelés
esetén működésbe lépő, kontrollált kötélblokkolással, munkahelyzet-beállításhoz 
és tartáshoz, kötélrövidítőként, valamint aktív vagy passzív ereszkedéshez.

Felhasználási terület
• visszafutásgátlás mobil rendszereknél, csigarendszerek biztosítása, szabadon függő 

kötélre történő mászás segítése, stb.

Előnyök/Kivitelek
• anti-pánik funkció a túl gyors ereszkedés megakadályozásához (Double-Stop funkció)

Alkalmazás/Megjegyzések
• az euroline® biztosítókötéllel együtt hitelesített rendszert alkot:
 - 11 mm átmérőjű körszövött kötél

Anyag
• süllyesztékes kovácsolású eloxált alumínium hordozó
• rozsdamentes acél fékező ék és kötélvezető

Kiszerelés
• kötél nélkül

Kiegészítők

Biztosítókötél LORY eszközhöz
(EN 353-2/358/341, „A” osztály)
Vegyi szálból készült, körkötött kötél energiaelnyelővel, valamint egy kézzel kezelhető, 
alumínium forgókarabinerrel.

Előnyök/Kivitelek
• elvarrt, zsugorcsővel védett kötélvégek

Anyag
• poliamid körszövött kötél

Rendeléssel kapcsolatos információk
Igény esetén más hosszúságban is rendelhető.
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Hossz Csatlakozó elemek Cikkszám

2 m Akasztóhorog/Twistlock-karabiner 587529

Twistlock karabiner/egykezes karabiner 878010

Twistlock karabiner/Twistlock karabiner 779012

Hossz Biztosító kötél Súly Cikkszám

6 m 25 mm 2,2 kg 378294

Egyszerűen az e-shopból

Egyszerű, gyors és kényelmes termékkeresés, -összehasonlítás és -rendelés több mint 8.000 terméket kínáló e-shopunkban

Látogasson el e-shopunkba, ahol gyorsan és egyszerűen igényelhet hozzáférést!

• gyors és egyszerű termékkeresés
• elérhetőség valósidejű ellenőrzése
• személyes felhasználó-kezelés
• a beszerzést leegyszerűsítő, intelligens funkciókSHOP.HABERKORN.HU

TurboLite automata zuhanásgátló
blokk hevederrel (ENN 360)
Különösen könnyű és masszív visszahúzható típusú
zuhanásgátló eszköz integrált energiaelnyelővel.

Felhasználási terület
• alacsonyabb magasságokban történő alkalmazásokhoz, rendkívül gyorsan aktiválódó 

fékrendszerrel

Előnyök/Kivitelek
• a beépített zuhanásjelző révén egyszerűen ellenőrizhető az anyag terhelése
• a dobon lévő forgócsap megakadályozza a hevederszalag eltekeredését
• kb. 0,9 kg súly
• az ANSI Z359-2007, ANSI A10.32 és OSHA 1926.502 szabványoknak is megfelel

Alkalmazás/Megjegyzések
• az éves ellenőrzést szakértő elvégezheti szemrevételezéssel
• használható 2-es zuhanási együttható – ahol a kikötési pont a járófelület síkjában van 

(legfeljebb 100 kg súlyú felhasználóig); 0-ás zuhanási együtthatónál – ahol a kikötési pont 
a fej fölött van (legfeljebb 135 kg súlyú felhasználóig)

Anyag
• speciális szövet a nagyobb kopásállóságért és hosszabb élettartamért (Vectan PES szövet)
• könnyű, ütésálló nylondob

Eagel automata zuhanásgátló blokk (EN 360)
Kicsi, kézre álló zuhanásgátló eszköz alumíniumöntvényből.

Alkalmazás/Megjegyzések
• az éves ellenőrzést a vásárlást követő első 3 évben szakértő személy is elvégezheti
• a 4. évtől 2 évente a gyártóval kell bevizsgáltatni az eszközt
• a tanúsítás a www.euroline-safety.at honlapon keresztül történik

587529

878010
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Hossz Kötél átmérő Súly Cikkszám

7 m 5 mm 6,1 kg 583070

Hossz Kötél átmérő Súly Cikkszám

10 m 4 mm 4,8 kg 391027

15 m 5 mm 9,0 kg 395943

20 m 5 mm 9,5 kg 392298

NCS7HO automata zuhanásgátló blokk,
éles peremekre bevizsgálva (EN 360)
Kifejezetten vízszintes irányú terhelésre, valamint éles peremű
sík állófelületről (r = 0 mm) történő leesés veszélyével járó munkákhoz kifejlesztett 
zuhanásgátló eszköz.

Alkalmazás/Megjegyzések
• beépített zuhanásjelző az éves ellenőrzéshez
• az éves ellenőrzést a vásárlást követő első 3 évben szakértő személy is elvégezheti

Anyag
• nagy szilárdságú műanyag dob üvegszálas erősítéssel
• korrózióvédelemmel ellátott alkatrészek

NCS automata zuhanásgátló blokk
műanyag házzal (EN 360)
Könnyű zuhanásgátló blokk esés indikátorral a karabinernél,
ami jelzi, hogy az eszköz már egy zuhanást felfogott.

Alkalmazás/Megjegyzések
• zuhanásjelző indikátor az éves ellenőrzéshez
• az éves ellenőrzést a vásárlást követő első 3 évben szakértő személy is elvégezheti
• a negyedik évtől 2 évente a gyártónak kell ellenőriznie az eszközt
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Cikkszám

177624

Cikkszám

154223

Hossz Cikkszám

110 mm 409689

Hegymászó-karabiner (EN 362)
Csavaros zárral felszerelt karabiner.

Anyag
• könnyűfém

Twistlock karabiner (EN 362)
A rugós persely automatikusan megakadályozza a karabiner
véletlenszerű kinyílását. Egyebek mellett energiaelnyelők
kiegészítőjeként alkalmazható.

Anyag
• könnyűfém

Triple Lock karabiner (EN 362/B)

Anyag
• eloxált alumínium, fekete/narancs
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Cikkszám

177982

Cikkszám

B22367

Cikkszám

391972

AUSTRIA 2000 zuhanásgátló szett
Praktikus tartózsákban.

Kiszerelés
• az EN 361-es szabványnak megfelelő UNI 1 zuhanásgátló testheveder (egy rögzítési pont 

a háton)
• az EN 353-2 szabványnak megfelelő, AH 1-12 típusú, rozsdamentes acélból készült 

zuhanásgátló eszköz 12 mm átmérőjű kötélhez (könnyen fut, megbízhatóan rögzül a 
biztosítókötélen)

• az EN 354-es szabványnak megfelelő, 0,5 m hosszú rögzítő kötél, mely FIX típusú egykezes 
karabinerrel csatlakozik a zuhanásgátló eszközhöz

• 15 m hosszú, 12 mm átmérőjű vezetőkötél (GS biztosító kötél) egykezes karabinerrel és 
lezárt véggel

• tartózsák

BAU UNI 2 NEU zuhanásgátló szett
Speciálisan tetőfedő munkákhoz összeállított kompakt szett.

Kiszerelés
• UNI 2 zuhanásgátló testheveder
• 15 m hosszú, 12 mm átmérőjű Herkules zuhanásgátló eszközzel
• energiaelnyelő
• kis tartózsák

UNI 2 profi készlet
Kompakt készlet – biztonság profi któl profi knak.

Kiszerelés
•  UNI 2 zuhanásgátló testheveder
•  15 m hosszú, 12 mm átmérőjű KM biztosítókötél BUDDY zuhanásgátló eszközzel
•  energiaelnyelő
•  0,8 m hasznos hosszúságú hevederhurok (teljes hossz: 1,6 m)
•  BSK karabiner
•  kis tartózsák
•  1 pár L méretű kesztyű

Rendeléssel kapcsolatos információk
A készlet elemei pótalkatrészként egyenként is megrendelhetők és bármikor pótolhatók.

Rendeléssel kapcsolatos információk
A készlet elemei pótalkatrészként egyenként is megrendelhetők és bármikor pótolhatók.

Rendeléssel kapcsolatos információk
A készlet elemei pótalkatrészként egyenként is megrendelhetők és bármikor pótolhatók.
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Cikkszám

720605

Cikkszám

720611

Cikkszám

720613

UNI 3 profi készlet
Kompakt készlet – biztonság profi któl profi knak.

Kiszerelés
• UNI 3 zuhanásgátló testheveder
• 15 m hosszú, 12 mm átmérőjű KM biztosítókötél, BUDDY kötélen rögzíthető zuhanásgátló 

eszközzel
• energiaelnyelő
• VARIO 16-SBA 2 rögzítő kötél
• 0,8 m hasznos hosszúságú hevederhurok (teljes hossz: 1,6 m)
• BSK karabiner
• hátizsák
• 1 pár L méretű kesztyű

UNI 5 profi készlet
Kompakt készlet-biztonság profi któl profi knak.

Kiszerelés
• UNI 5 zuhanásgátló testheveder
• 15 m hosszú, 12 mm átmérőjű KM biztosítókötél BUDDY vezérelt típusú zuhanásgátló 

eszközzel
• energiaelnyelő
• HERKULES rögzítő kötél, 2 m
• 0,8 m hasznos hosszúságú hevederhurok (teljes hossz: 1,6 m)
• Twistlock karabíner
• hátizsák
• 1 pár L méretű kesztyű

UNI 4 profi készlet
Kompakt készlet – biztonság profi któl profi knak.

Kiszerelés
• UNI 4 zuhanásgátló testheveder
• 15 m hosszú, 12 mm átmérőjű KM biztosítókötél BUDDY vezérelt típusú zuhanásgátló 

eszközzel
• energiaelnyelő
• VARIO 16-SBA 2 rögzítő kötél
• 0,8 m hasznos hosszúságú hevederhurok (teljes hossz: 1,6 m)
• twistlock karabiner
• hátizsák
• 1 pár L méretű kesztyű

Rendeléssel kapcsolatos információk
A készlet elemei pótalkatrészként egyenként is megrendelhetők és bármikor pótolhatók.

Rendeléssel kapcsolatos információk
A készlet elemei pótalkatrészként egyenként is megrendelhetők és bármikor pótolhatók.

Rendeléssel kapcsolatos információk
A készlet elemei pótalkatrészként egyenként is megrendelhetők és bármikor pótolhatók.
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Hossz Cikkszám

20 m 586937

40 m 586931

ELITE HUB ereszkedő eszköz
Ereszkedő eszköz emelő funkcióval, amely a sérült
rövid szakaszokban történő leemelését is lehetővé teszi,
megkönnyítve ezzel a mentést.

Felhasználási terület
• ideális eszköz olyan személyek megmentésére, akik áramszünet vagy egyéb előre nem 

látható körülmények miatt nem tudnak lemászni a magasból
• magaspolcok kezelése, munkakosárban és munkaállványon, kötélpályán és magas 

épületeken végzett munkák

Előnyök/Kivitelek
• egyszemélyes kezelés, automatikus szabályozású ereszkedési sebesség
• az ellenkötél segítségével minimális erőkifejtéssel (kézzel) is fékezhető/megállítható
• a kézikerék és a fék ugyanazon tengelyen, a ház két oldalán helyezkedik el
• a kézikerék elhelyezkedésének és kialakításának köszönhetően kisebb mértékű rezgés 

lép fel a leereszkedés, illetve a mentett személy emelése során

Alkalmazás/Megjegyzések
• ingázva történő ereszkedéssel lényegesen lerövidíthető a mentési idő
• az EN 1498/B szabvány szerinti mentőövvel, pl. beülős mentőövvel vagy mentőháromszöggel 

használható
• ha az eszköz nincs használatban, 7 év után kell csak felülvizsgálni (az éves ellenőrzést 

szakértő személynek kell végeznie)
• ha az eszközt használják, 3.000 m ereszkedés után szükséges a felülvizsgálat

Műszaki adatok
• maximális terhelhetőség:
 - 100 kg – egy személy
 - 250 kg – két személy
• maximális ereszkedési magasság:
 - 500 m - egy személy
 - 100 m – két személy
• normál sebesség: 1,0 m/s
• súly (kötél nélkül): kb. 2,5 kg

Anyag
• Kötél: 10,5 mm átmérőjű körszövött kötél, mindkét végén karabinerrel
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Méret Kivitel Cikkszám

23 x 59 cm max. 50 m-es kötélhez 586948

26 x 69 cm min. 50 m-es kötélhez 586951

48 x 59 cm min. 100 m-es kötélhet 639978

Szín Súly Cikkszám

fehér 465 g 234772

piros 465 g 557290

VERTEX® ST ipari védősisak
53 – 63 cm-es fejmérethez, a sisak beakadása esetén
(25 daN terhelésnél) az állszíj kapocs kinyílik.

Előnyök/Kivitelek
• a CenterFit-System rendszernek köszönhetően felvéve, kesztyűben is egyszerűen beállítható.
• oldalsó nyílások szabványos fül- és arcvédők rögzítéséhez
• a magasban is állítható fejkosár; négy fejlámparögzítő
• a 6 ponton rögzített fejkosárnak köszönhető kényelmes viselet

Alkalmazás/Megjegyzések
•  EN 397 – ipari védősisakokra vonatkozó szabvány

Ez a sisak az elektromos szigetelés, fröccsenő fémolvadékok, oldalirányú nyomás, 
valamint az alacsony hőmérsékleten történő használat tekintetében az EN 397-es 
szabvány szerinti ÖSSZES opcionális követelménynek eleget tesz.

Anyag
• polikarbonát sisakhéj

Kiegészítők

Tartózsák az ELITE/ELITE HUB
ereszkedő eszközhöz

Rendeléssel kapcsolatos információk
Különböző kiegészítők rendelhetők.
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Szín Súly Vonatkozó szabvány Cikkszám

narancs 465 g EN 12492 593315

piros 465 g EN 12492 420057

fehér 465 g EN 12492 447551

Súly elemekkel együtt Cikkszám

160 g 645185

VERTEX® VENT sisak magasban végzett
munkához és mentéshez
Szellőzőnyílásokkal ellátott sisak magasban végzett
munkákhoz és mentéshez, 53-66 cm-es fejmérethez. Az állszíj úgy lett kiképezve, 
hogy ha zuhanás közben becsapódás jön létre, akkor sem mozdul el a fejen, így 
védve azt (több mint 25 dAN terhelésnél). 

Előnyök/ Kivitelek
• állítható és a magasban is szabályozható fejkosár, 4 homloklámpa csatlakozási pont 
• a legtöbb arc- és hallásvédő eszközzel kompatibilis 
• optimális viselési kényelem, a 6 pontos textil fejkosárnak köszönhetően
• a CenterFit-System segítségével a sisak még kesztyűben is könnyen állítható, nem csúszik 

félre

Alkalmazás/ Megjegyzések
• megfelel az EN 12492 – (Hegymászósisakok) szabvány követelményeinek
• megfelel az EN 397- (Ipari védősisakok) szabvány követelményeinek, vonatkozóan a 

mechanikus ütődések, deformálódások elleni védelemre és hideg környezetben történő 
használhatóságra 

• Különféle tartozékok rendelhetők a sisakhoz

Anyag
• nagy szilárdságú polikarbonát sisakhéj 

PIXA 3 fejlámpa
Többféle fénykibocsátási mód, a használat módjától függően;
közeli terülten végzett munkához, mozgás közbeni használathoz
és távolba nézéshez. Igény szerint fejen viselhető, sisakra rögzíthető vagy akár a 
talajon felállítható. 

Előnyök/ Kivitelek
• 3 fénykibocsátási mód:
 1. változat közeli területen végzett munkához: széles, homogén fénycsóva 
 2. változat mozgás közbeni munkához: kombinált fénycsóva fókuszálással 
 3. változat távolba tekintéshez: erős fókuszált fény 
• tartalék üzemmód
• elem töltöttség jelzése ismételt fényjelekkel és piros LED fénnyel
• elfordítható lámpatest, állítható elasztikus fejpánt 

Alkalmazás/ Megjegyzések
• ATEX-minősítés: CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4
• HAZLOC-minősítés: Class I Groups C & D div II, Class II Group G div II
• CE

Műszaki adatok
• Világítási mód közelben végzett munkához Bevilágítás távolsága 15 m, 12 órán át (30 Lumen)
• Világítási mód mozgás közben Bevilágítás távolsága 30 m, 6 órán át (40 Lumen)
• Világítási mód távolba tekintéshez Bevilágítás távolsága 55 mm, 3 órán át. (50 Lumen)
• Tartalék üzemmód Bevilágítás távolsága 15 m minimum 10 órán át
• vízálló IP67
• 2 db AA/LR elemmel szállítva
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Hasznos hossz Cikkszám

0,6 m 409562

0,8 m 143740

1,2 m 409565

1,5 m 151217

2,0 m 409566

Méret Cikkszám

2,0 x 2,0 m 629906

Cikkszám

608377

22 kN szakítószilárdságú hevederhurok
(EN 354/566/795)
Rögzítő kötélként vagy kikötési pontként használható.

Anyag
• 25 mm x 2 mm-es PES tömlőszalag

MOBI felülvilágító kupola rendszer/ideiglenes
kikötési pont® (EN 795 B)
Ideiglenes, mobil kikötési pont egy személy számára. A hálót a kupolára kell húzni, 
majd a rögzítő hevederrel a felülvilágító kupola keretére rögzíteni.

Alkalmazás/Megjegyzések
• A felülvilágító kupola keretét alul rögzíteni kell és az előírásoknak megfelelően be kell építeni 

a tetőszigetelésbe.
• A zuhanás elleni személyi védőeszköz rögzítő kötelét a testhevederhez és a hálóhoz is 

karabinerrel kell csatlakoztatni.
• Az EN 1263-1-es szabvány alapján leesés elleni védelemre is tesztelve.

Anyag
• polipropilén

Mobil, vízszintes zuhanásgátló rendszer (EN 795/C)
Két kikötési pont közé vagy szükségmegoldásként stabil tartókra
szerelt hevederhurkok közé kifeszítve vízszintes vezetőkötél képezhető
vele, melyet legfeljebb 2 fő használhat. Ez a vezetőkötél (hevederszalag)
egyszerűen és gyorsan összeállítható, és a racsnis feszítővel kifeszíthető.

Alkalmazás/Megjegyzések
• maximum 15 m munkahosszúságú poliészter hevederszalag, amelyet 50 mm-es (25 

mm-esre szűkíthető) racsnis feszítővel lehet meghúzni

Anyag
• 25 mm-es poliészter hevederszalag

Kiszerelés
• 1 db 50 mm-es racsni
• 2 hevederhurok – hasznos hossza 2 m, teljes hossza 4 m
• 2 védőcső
• 2 BSK karabiner
• 1 szerszámtáska tároláshoz
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Elsősegély



Típus Cikkszám

I. 929464 

II. 929465

Elsősegély-felszerelés – Mentőláda I. és II. (narancs színű)
MSZ 13553 szabvány által meghatározott tartalmú munkahelyi elsősegély-felszerelés. 
Minden munkahelyen készenlétben kell tartani elsősegély-felszerelést. Az I. mentőláda 
megfelel a I. kategória által támasztott követelményeknek: munkahelyek, üzemek 
részére 30 dolgozóig. A II. mentőláda megfelel a II: kategória által támasztott 
követelményeknek: munkahelyek, üzemek részére 50 dolgozóig. Fali tartóval falra 
is szerelhető.

Az I. mentőláda tartalma:
• Steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m): 1 db
• Steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m): 2 db
• Vágott mullpólya (egyenként csomagolva 10 x 5 cm): 3 db
• Steril mull-lap (50 cm x 80 cm): 3 db
• Steril mull-lap (6 x 6 cm / 100 lap): 1 db
• Kéztisztító lap: 4 db
• Háromszögletű kendő (100 x 100 x 141 cm): 1 db
• Fóliakesztyű: 4 pár
• Ragtapasz (1,25 cm x 5 m): 1 db
• Biztosítótű (40 mm-es): 2 db
• Olló (130 mm-es, MSZ 2160): 1 db
• Sebfertőtlenítő oldat (30 ml/doboz): 1 doboz
• Utasítás elsősegélynyújtásra: 1 db
• Feljegyzési füzet (40 oldalas): 1 db
• Tartalomjegyzék: 1 db

A II: mentőláda tartalma
• Steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m): 2 db
• Steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m): 4 db
• Vágott mullpólya (egyenként csomagolva 10 x 5 cm): 4 db
• Steril mull-lap (50 cm x 80 cm): 3 db
• Steril mull-lap (6 x 6 cm / 100 lap): 1 db
• Kéztisztító lap: 4 db
• Háromszögletű kendő (100 x 100 x 141 cm): 2 db
• Fóliakesztyű: 8 pár
• Ragtapasz (1,25 cm x 5 m): 1 db
• Biztosítótű (40 mm-es): 4 db
• Olló (130 mm-es, MSZ 2160): 1 db
• Sebfertőtlenítő oldat (30 ml/doboz): 2 doboz
• Utasítás elsősegélynyújtásra: 1 db
• Feljegyzési füzet (40 oldalas): 1 db
• Tartalomjegyzék: 1 db

Szavatosság:
A steril kötszerek sterilitásukat 5 évig megőrzik, a sebfertőtlenítő oldat a gyártási dátumtól 
számított 3 évig használható fel.
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Típus Cikkszám

III. 929466 

IV. 929467

Elsősegély-felszerelés – Mentőláda III. és IV. (narancs színű)
MSZ 13553 szabvány által meghatározott tartalmú munkahelyi elsősegély-felszerelés. 
Minden munkahelyen készenlétben kell tartani elsősegély-felszerelést! A mentőláda 
megfelel a III. kategória által támasztott követelményeknek: üzemek részére 51-100 
főig. A mentőláda megfelel a IV. kategória által támasztott követelményeknek: 
üzemek részére 101-200 főig.
Fali tartóval ellátott (falra szerelhető) kivitelek.

A III. mentőláda tartalma 
• Steril gyorskötöző pólya ( 10 cm x 5 m ): 4 db
• Steril gyorskötöző pólya ( 5 cm x 5 m ): 4 db
• Steril hajtogatott mull ( 50 cm x 80 cm ): 5 db
• Steril mull-lap ( 6 cm x 6 cm / 100 lap ): 3 db
• Vágott mullpólya ECS ( 10 cm x 5 m ): 5 db
• Vágott mullpólya ECS ( 15 cm x 5 m ): 5 db
• Ragtapasz ( 1,25 cm x 5 m ): 1 db
• Kéztisztító lap: 6 db
• Fólia kesztyű: 10 pár
• Háromszögletű kendő: 4 db
• Olló 130 mm-es: 1 db
• Fertőtlenítő oldat ( 30 ml ): 3 db
• Biztosítótű 40 mm: 8 db
• Utasítás elsősegély-nyújtásra: 1 db
• Feljegyzési füzet ( 60 oldalas ): 1 db
• Tartalomjegyzék: 1 db

A IV. mentőláda tartalma:
• Steril hajtogatott mull ( 50 cm x 80 cm ): 6 db
• Steril mull-lap ( 6 cm x 6 cm / 100 lap ): 5 db
• Steril gyorskötöző pólya ( 5 cm x 5 m ): 6 db
• Steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m ): 6 db
• Vágott mullpólya ECS ( 15 cm x 5 m ): 10 db
• Vágott mullpólya ECS ( 10 cm x 5 m ): 10 db
• Ragtapasz ( 5 cm x 500 m ): 1 db
• Kéztisztító lap: 10 db
• Fólia kesztyű: 15 pár
• Háromszögletű kendő: 4 db
• Olló 130 mm-es: 1 db
• Biztosítótű 40 mm: 8 db
• Fertőtlenítő oldat (30 ml): 4 db
• Utasítás elsősegélynyújtásra: 1 db
• Feljegyzési füzet (60 oldalas): 1 db
• Tartalomjegyzék: 1 db

Szavatosság:
A steril kötszerek sterilitásukat 5 évig megőrzik, a sebfertőtlenítő oldat a gyártási dátumtól 
számított 3 évig használható fel.
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Töltet Adagoló mérete Sebtapasz/
hosszú sebtapasz

Cikkszám

elasztikus 23 x 13,5 cm 7,2 x 2,5 cm 379186

vízálló 23 x 13,5 cm 7,2 x 2,5 cm 379176

detektálható 23 x 13,5 cm 7,2 x 2,5 cm 547981

elasztikus hosszú sebtapasz 23 x 13,5 cm 12 x 2 cm 762791

detektálható hosszú sebtapasz 23 x 13,5 cm 12 x 2 cm 762793

Utántöltő csomag Tartalom Cikkszám

elasztikus 45 513359

vízálló 45 513360

detektálható 45 547984

elasztikus, hosszú sebtapasz 30 762795

detektálható hosszú sebtapasz 30 762798

QuickFix sebtapasz-adagoló
Egyszerű, gyors és higiénikus.
Minden sebtapasz külön van csomagolva. Egy kézzel kezelhető:
már az adagolóból való kivételkor kicsomagolódik (ragaszthatóvá válik)
a sebtapasz egyik fele, így azonnal felhasználható.

Felhasználási terület
•  vízálló sebtapasz: rugalmas szövetből, nedves munkakörnyezetekben történő felhasználásra
•  kék színű detektálható sebtapasz: magas higiéniai követelményeket támasztó területekre 

ajánlott (élelmiszeripar, konyhák, stb.)

Előnyök/Kivitelek
• A hosszú QuickFix sebtapasz az alábbi előnyöket kínálja:
 - a hosszabb sebtapasz jobban ragad és erősebben tart
 - feleslegessé válik a kisebb sebtapaszok egymásra ragasztása, így kevesebb sebtapasz fogy
 - a hosszú sebtapasz többször is körbetekerhető az ujjon
 - az ujj hajlatainál lévő sebek kötözésére különösen alkalmas
 - a QuickFix termékcsalád bármely más tagjával tetszés szerint kombinálható
 - az adagolót oda lehet felszelni, ahol a legnagyobb szükség van sebtapaszokra
• beépített rekesz az apró tartozékok tárolásához 

Alkalmazás/Megjegyzések
• az adagoló a hozzá mellékelt speciális kulccsal igény szerint el is zárható, így megaka-

dályozható a sebtapaszok ellenőrizetlen elhasználása

Kiszerelés
• sebtapasz-adagoló 90 db vegyes ragtapasszal (7,2 x 2,5 cm, 2 utántöltő csomag)
• sebtapasz-adagoló 60 db vegyes hosszú sebtapasszal (12 x 2 cm, 2 utántöltő csomag)

Kiegészítők

QuickFix utántöltő készlet
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Kivitel Méret Cikkszám

PVC fólia alumínium-lemezen (FPA) 200 x 200 mm 398076

öntapadó PVC fólia (FP) 200 x 200 mm 394110

Kivitel Méret Cikkszám

műanyaglap (KP) 200 x 200 mm 200401

Kivitel Méret Cikkszám

PVC fólia alumíniumlemezen (FA), nem fényvisszaverő 400 x 400 mm 200401

Utánvilágító „Elsősegély” biztonsági jel

Utánvilágító „Elsősegély” saroktábla

„Gyülekezési hely” biztonsági jelölés

 www.haberkorn.hu  Munkavédelem 2016 475

Rendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

Elsősegély
Elsősegély-felszerelés



Mennyiség Öblitési idő Cikkszám

200 ml kb. 2 perc 138248

500 ml kb. 5 perc 138250

Mennyiség Öblítési idő Cikkszám

500 ml kb. 2 perc 641976

Ügyeljen a szemére – sok minden múlhat néhány másodpercen!

A Plum szemöblítő program egyszerű, biztonságos és rugalmas megoldást kínál a munkahelyi elsősegélynyújtásra.

Előnyei:
• hatékony és rugalmas öblítési megoldások
• felbontás nélkül 3 évig eltartható szemöblítő oldatok
• megfelel az EN 15154-4 szabványnak
• nincs szükség karbantartásra, és a fl akonokat sem kell tisztítani
• egyszerű és gyors alkalmazás
• biztos működés

Flakonos szemöblítő
0,9 % steril nátrium-klorid oldat a szembe került idegen testek kiöblítésére (pl. por, kosz, forgács).

pH-semleges oldat
Steril foszfátoldat (4,9 %) marásveszélyt jelentő savak és számos lúg semlegesítésére.

Flakonos szemöblítő
0,9%-os steril nátrium-klorid oldat, kézreálló, hordozható
fl akonban, amely szemöblítő tálkával és porvédő kupakkal
van felszerelve.

Alkalmazás/Megjegyzések
• felbontás nélkül 3 évig eltartható
• szemöblítő állomások/falra szerelt készülékek utántöltésére is alkalmas

„pH-semleges” Duo oldat
4,9%-os steril foszfátoldat savak és
számos lúg semlegesítésére.

Előnyök/Kivitelek
• a speciális rátét segítségével a két szem egyszerre öblíthető

Alkalmazás/Megjegyzések
• felbontás nélkül 3 évig eltartható

Rendeléssel kapcsolatos információk
A Kombi-Duo falra szerelhető szemöblítő állomás utántöltésére is alkalmas.
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Tartalom Öblítési idő Cikkszám

1 x 500 ml kb. 5 perc 138252

2 x 1.000 ml kb. 20 perc 522161

Tartalom Öblítési idő Cikkszám

2 x 500 ml kb. 10 perc 138253

Tartalom Öblítési idő Cikkszám

1 x 200 / 1 x 500 ml kb. 7 perc 185884

Szemöblítő állomás
1 db 0,5 l-es flakonos szemöblítővel
A könny természetes koncentrációjával megegyező,
0,9%-os konyhasóoldat fl akonos kiszerelésben.

Alkalmazás/Megjegyzések
• felbontás nélkül 3 évig eltartható
• nem igényel karbantartást
• a közvetlen veszélynek kitett munkahelyeken lehet elhelyezni

Kiszerelés
• tartóval és piktogrammal

Falra szerelhető állomás
2 db 0,5 l-es flakonos szemöblítővel
Falra szerelhető, masszív állomás tükörrel. A falra szerelhető
stabil doboz védi a fl akonokat a külső szennyeződésektől.
A fl akonok a könny természetes koncentrációjával megegyező,
0,9%-os konyhasó oldattal vannak feltöltve.

Felhasználási terület
• üzemekben és műhelyekben történő felhasználásra különösen alkalmas

Alkalmazás/Megjegyzések
• a fl akonok felbontás nélkül 3 évig eltarthatók
• nem igényel karbantartást
• a doboz könnyen és gyorsan kinyitható
• a közvetlen veszélynek kitett munkahelyeken lehet elhelyezni

Anyag
• polisztirol doboz (zöld)

Kombi falra szerelhető állomás
Pormentesen záródó fali doboz tükörrel
1 db 200 ml-es „pH-semleges” oldathoz és
1 db 500 ml-es fl akonos szemöblítőhöz.

Felhasználási terület
•  olyan munkahelyeken javasolt a használata, ahol savak és lúgok, valamint idegen testek 

is kerülhetnek a szembe.

Alkalmazás/Megjegyzések
• a fl akonok felbontás nélkül 3 évig eltarthatók

Anyag
• polisztirol falidoboz (zöld)

Kiszerelés
• vészhelyzeti tervvel

Rendeléssel kapcsolatos információk
Fűthető kivitelben is rendelhető (-25 °C-ig használható).
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Cikkszám

574292

Típus Medence Cikkszám

8320 axion™ ABS műanyag, zöld 574296

8300 axion™ rozsdamentes acél 574298

7260B axionTM vészzuhany szem-
és arcmosáshoz
Falra szerelhető modell kerek medencével és újonnan kifejlesztett axionTM szórófejjel, 
amely az orr felől az arc külső részének irányába tereli a vizet.

Alkalmazás/Megjegyzések
• a szelep egészen addig nyitva marad, amíg kézzel el nem zárják

Műszaki adatok
• vízvezeték-csatlakozás: 1/2”-os belső menet
• lefolyó: 1 1/4”-os belső menet
• szűrő: 50x50 Mesh

Anyag
• ABS műanyag tál
• ABS műanyagból készült axionTM szórófej (a vízkifolyó speciális antibakteriális kezelést kapott)
•  alumínium fali konzol

Kiszerelés
• piktogrammal

AxionTM szem-/arc- és testzuhany
Álló modell egymástól függetlenül működő arc-/szem-,
illetve testzuhannyal, axionTM szórófejekkel.

Előnyök/Kivitelek
• A testzuhany tusolórózsája porlasztja a vízcseppeket, és így az EN 15154-es szabványnak 

megfelelő szórásképet ad.
• A szem-/arczuhany szórófeje az orr irányából az arc külső része felé tereli a vízsugarat 

(megakadályozva, hogy a vízsugár az esetlegesen lemosott szennyeződésekkel együtt a 
könnycsatornába kerüljön).

• a padlóhoz rögzíthető, stabil talapzat

Alkalmazás/Megjegyzések
• a kinyitáskor azonnal működésbe lépő réz golyóscsapok használat esetén manuális zárásig 

mindkét egységnél nyitva maradnak 

Műszaki adatok
• vízvezeték-csatlakozás: 1 1/4”-os belső menet
• lefolyó: 1 1/4”-os belső menet
• víznyomás: min. 2 bar, max. 6 bar
• vízfelhasználás: kb. 12 l/perc a szem-/arczuhany használatánál

 kb. 75 l/perc a testzuhany használatánál

Anyag
• testzuhany: ABS műanyag tusolórózsa (húzókarral működtethető)
• szem-/arczuhany: speciális axionTM szórófej ABS műanyagból (karral vagy a lábpedál 

megnyomásával is működtethető)

Kiszerelés
• piktogrammal

574298
Rendeléssel kapcsolatos információk
Felár ellenében saválló bevonattal is rendelhető.
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Cikkszám

196835

Cikkszám

733279

8123H axion™ testzuhany
Vízszintes bekötésű fali testzuhany.

Előnyök/Kivitelek
• a tusolószelep húzókarral nyitható
• a nagy vízáram azonnal benedvesíti az egész testet

Műszaki adatok
• vízvezeték-csatlakozás: 1”-os belső menet

Anyag
• rozsdamentes acél tusolófej

Kiszerelés
• piktogrammal

7620 axion™ eyePOD™ szem- és arczuhany
Bármely hagyományos vízcsapra egyszerűen ráköthető,
forradalmian új szemzuhany.

Előnyök/Kivitelek
• a vízsugár optimális szabályozásáról beépített porlasztó gondoskodik
• az eszköz elülső felének 180°-os elfordításával mindkét zuhanyfej a megfelelő állásba kerül
• használaton kívüli állapotban a két fúvóka lefelé néz, így védve van a portól és a szeny-

nyeződéstől

Alkalmazás/Megjegyzések
• különösebb telepítést nem igényel
• bármely hagyományos vízcsapra rácsavarható
• a vízcsap felszerelt szemzuhannyal együtt is ellátja eredeti funkcióját
• a szemek forrázás elleni védelméről termosztát gondoskodik

Anyag
• polírozott felületű nemesacél

Kiszerelés
• 3 adapterrel minden hagyományos csaptípushoz, valamint szabványos csatlakozóval és 

biztonsági anyával
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Impresszum

A katalógusban látható ábrák, méretadatok és műszaki információk kizárólag szemléltetésként szolgálnak, bármikor meg-
változtathatók és új feltételekhez igazíthatók. A műszaki adatok mindenkori változtatásának jogát fenntartjuk. Az esetleges 
értelmezési- és nyomdahibákból, valamint elírásokból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
Minden jog fenntartva. A katalógusban szereplő szövegek és ábrák felhasználása, valamint utánnyomás – akár részleges – 
kizárólag írásos beleegyezésünkkel megengedett. Minden szállítás az általános szerződési feltételekben rögzítettek szerint 
történik.
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1. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása, 
érvényessége - Az Általános Szerződési Feltételek (a to-
vábbiakban: ÁSZF) vonatkoznak valamennyi, a Haberkorn 
Kft. (továbbiakban: HABERKORN) által a szerződő fél 
(továbbiakban: VEVŐ) részére forgalmazott termék érté-
kesítésére, illetve szolgáltatásra. Az ÁSZF tartalmazza a 
szerződő felekre vonatozó szerződési feltételeket, jogokat 
és kötelezettségeket. Jelen szerződésben foglaltaktól csak 
külön írásos megállapodással lehet eltérni. A HABERKORN 
és a VEVŐ (továbbiakban: FELEK) szerződéssel ösz-
szefüggő jognyilatkozatai – ha jelen ÁSZF másként nem 
rendelkeznek – kizárólag írásban érvényesek.

2. Teljesítés
A) Ajánlat – A HABERKORN által adott ajánlatok 
harmadik személyre nem ruházhatók át, az ajánlati 
árak kizárólag az ajánlatban megjelölt mennyiségek, 
termékek és határidő esetén érvényesek. Az ajánla-
tokhoz esetlegesen mellékletként csatolt fotók, rajzok, 
súly, méret és egyéb paramétereket tartalmazó doku-
mentumok, kizárólag információs célokat szolgálnak, 
tájékoztató adatok. A kiváltó termék szállításának 
jogát HABERKORN fenntartja. Ennek értelmében, ha 
a leszállított termék funkciójában, formájában, színében 
és alkalmazhatóságában azonos tulajdonságokkal bír, 
a kismértékű változtatások a szerződést nem érvény-
teleníthetik. Ha az ajánlaton ajánlati kötöttségi idő nem 
szerepel, HABERKORN ajánlati kötöttsége az ajánlat 
közlésétől számított 30 nap. 
B) Megrendelés és visszaigazolás – A megrendelés 
akkor tekinthető hivatalosan elfogadottnak, amikor 
arról a VEVŐ a HABERKORN írásos visszaigazolását 
megkapta. Megrendelés utólagos módosítására írás-
ban, telefonon, e-mailen vagy faxon van lehetőség. 
A megrendelés módosítása csak akkor válik érvényessé, 
ha azt HABERKORN írásban visszaigazolta.
Megtekintésre, vagy több típusból való kiválasztás 
céljából kért termékek esetén HABERKORN a termékek 
mindegyikét jogosult kiszámlázni, ha azokat az átvételt 
követő 10 munkanapon belül VEVŐ nem küldi vissza. 
C) Megrendelés lemondása – Megrendelése során 
Ön élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) 
kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli 
elállási jogával.
Egyedi, speciális igényre legyártott vagy feldarabolt 
áru esetén a VEVŐ a megrendelés lemondására nem 
jogosult. HABERKORN jogosult az ilyen termékek árát 
– átvétel vagy el nem szállítás hiányában is – kiszám-
lázni. HABERKORN az ajánlaton, a visszaigazoláson 
is feltünteti amennyiben a termék egyedi, és nem tudja 
visszavenni, úgymint „*) Nem raktári tétel, téves vevői 
rendelés esetén nem áll módunkban visszavenni!”.
A VEVŐ a megrendeléstől az alábbi feltételekkel állhat el:
A raktári tételként számon tartott kereskedelmi árut, a 
megrendelés visszaigazolását követő 24 órában, ha még 
útjára nem bocsátott állapotban van. Ebben az esetben 
HABERKORN jogosult lemondási díj kiszámlázására, 
mely a rendelés nettó összegének 5%-ka. 
Kiszállítás alatt lévő termék lemondására nincs le-
hetőség.
D) Jóváírás, csere – A VEVŐ vagy fuvarozója 
által átvett áru jóváírására vagy cseréjére kizárólag 
az átvételt követő 14 napon belül, és csak abban az 
esetben van lehetőség, ha az áru az eredeti, bontatlan 
csomagolásában, sérülésmentes állapotban van, és a 
VEVŐ számlával (szállítólevéllel) igazolni tudja a termék 
származását, átvételét és árát. Minden jóváírás vagy 
csere esetében HABERKORN jogosult felszámítani 
10%-os kezelési költséget. Egyedi, speciális igény 
alapján gyártott, feldarabolt termékek visszavételére 
vagy cseréjére nincs lehetőség.

3. Árak és fizetési feltételek 
A) Árak – Az árlistákban, kiadványokban vagy egyéb 
helyeken feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek, 
érvényesnek csak a konkrét ajánlatban szereplő, illetve 
az e-shopban feltüntetett árak tekintendők.
Ha a HABERKORN ajánlatában ezzel kapcsolatosan 
más nem szerepel vagy FELEK másként nem egyeztek 
meg, az árak nettó árak, HABERKORN székhelyén 
vagy az ajánlatot kiadó telephelyén történő átvétellel, 
gyári csomagolásban értendők. Pótlólagos vagy 
gyűjtőcsomagolás költségeit HABERKORN jogosult 
a számlában érvényesíteni. 
B) Fizetési feltételek – A fi zetési feltételekről a FELEK 
a megrendeléskor állapodnak meg. Ennek hiányában a 

szokásos fi zetési mód készpénz, utánvét, előre utalás 
vagy átutalás 10 banki napon belül.
Fizetés napjának az összeg HABERKORN számlájára 
történő beérkezés napja számít.
Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére 
HABERKORN a Polgári Törvénykönyvben megállapított 
késedelmi kamat felszámítására jogosult.
Késedelmes fi zetés vagy a fi zetés elmulasztása esetén 
HABERKORN a még nem teljesített tételek átadását 
felfüggesztheti, a szerződéstől elállhat, illetve fi zetési 
biztosítékot kérhet a további áruátadáshoz. Ezen kívül 
HABERKORN jogosult a jövőbeli más szállításokkal 
kapcsolatosan a fi zetési módot előrefi zetésre vagy 
készpénzfi zetésre módosítani.
A VEVŐ csak olyan követelések beszámítására jo-
gosult, amelyek HABERKORN által elismertek vagy 
jogerősen megállapítást nyertek; egyéb követelések 
HABERKORNAL szemben történő beszámítása kizárt.
VEVŐ tudomásul veszi, hogy bármely, a fi zetőképes-
ségét érintő kedvezőtlen változásról (így különösen, de 
nem kizárólag: a VEVŐ által vagy vele szemben kezde-
ményezett felszámolás-, csőd-, végrehajtási eljárásról, 
fi zetőképességét érintő pervesztességről, a mindenkor 
hatályos csődjogszabályok szerinti fi zetésképtelen-
ségi állapot fennállásáról) haladéktalanul köteles a 
HABERKORN-t tájékoztatni. VEVŐ tudomásul veszi 
továbbá, hogy amennyiben a fi zetőképességét érintő 
bármely kedvezőtlen változás esetén HABERKORN 
jogosult a VEVŐ által már megvásárolt vagy meg-
vásárolni kívánt termékek vételárának készpénzes 
kiegyenlítését igényelni VEVŐTŐL, függetlenül attól, 
hogy korábbiakban a közöttük létrejött szerződés milyen 
fi zetési módot írt elő. VEVŐ ebben az esetben köteles az 
általa vásárolt vagy vásárolni kívánt termékek vételárát 
készpénzben kiegyenlíteni HABERKORN felé.

4. Tulajdonjog fenntartás – A számla teljes körű 
kiegyenlítéséig HABERKORN fenntartja az áru feletti 
tulajdonjogát. A tulajdonjog fenntartás időtartama alatt 
a VEVŐ számára tilos az áru zálogjoggal terhelése vagy 
egyéb megterhelése. 
Fizetési késedelem esetén továbbá HABERKORN 
jogosult a tulajdonjog fenntartással érintett áru tovább-
értékesítését, további használatát vagy feldolgozását 
megtiltani, illetve az eszközök visszaszolgáltatását 
követelni.
A fenntartott áru állagmegóvása a leszállítás és a vételár 
kiegyenlítése közötti időszakban a VEVŐ felelőssége.

5. Szállítási határidő – A szállítási határidő 
HABERKORN visszaigazolásában szerepel. Ameny-
nyiben a teljesítési határidő utolsó napja munkaszü-
neti- vagy heti pihenőnapra esik, úgy a szerződés 
teljesítésének határideje az azt követő legközelebbi 
munkanap. HABERKORN fenntartja magának a jogot, 
hogy korábban teljesítsen, illetve a részszállítás jogát.
HABERKORN-nak kártérítési kötelezettsége csak akkor 
van, ha szándékosságra vagy súlyos gondatlanságra 
vezethető vissza a szállítási késedelem. Nem illeti meg 
kártérítés a VEVŐT a VEVŐNÉL felmerült okból előállt 
szállítási késedelem valamint vis maior esetén. Vis 
maior esetén jelen ÁSZF, illetőleg a felek által megkötött 
szerződés az együttműködési kötelezettség elve alapján 
a körülményekhez alkalmazkodva, szükség szerinti 
módosításra kerül. 
Az esetleges határidőcsúszásokról HABERKORN írásos 
értesítést küld VEVŐNEK. HABERKORN-nak felróható 
okból történő szállítási késedelem esetén a VEVŐ min-
den megkezdett késedelmes hét után a késedelmesen 
leszállított áru értékének 1%-át követelheti kötbérként, 
azonban a késedelemtől függetlenül a kötbér teljes 
összege nem haladhatja meg a késedelmesen leszál-
lított áru értékének 5%-át. Ezen kötbéren felül VEVŐ 
semmilyen egyéb követeléssel és kártérítéssel nem élhet 
a szállítóval szemben, azon eseteket kivéve, amelyekben 
a kárfelelősség kizárását jogszabály tiltja.
A szállítási határidő a HABERKORN visszatartási jogá-
nak időtartamával meghosszabbodik. HABERKORN 
jogosult az árut mindaddig visszatartani, amíg VEVŐ 
a FELEK között meglévő bármely szerződésből eredő 
kötelezettségével késedelemben van.

6. Szállítás módja, áruátvétel
A) Kiszállítás – A kiszállítás történhet a HABERKORN 
illetve a VEVŐ által. A FELEK külön megállapodása 
alapján a HABERKORN az árut saját gépjárművel, 

speditőr cég által vagy postai úton szállítja ki. Egyéb 
megállapodás hiányában a kiszállítás költségeit 
HABERKORN a számlában jogosult érvényesíteni. 
Amennyiben a szállítást HABERKORN megkísérelte 
vagy az áru átvehetőségéről VEVŐT értesítette, és ennek 
ellenére VEVŐ az árut a kiszállításkor, vagy a megjelölt 
időpontban nem veszi át, akkor kötbérkövetelésre 
nem jogosult, és köteles HABERKORN ezáltal okozott 
többletköltségét megtéríteni. 
HABERKORN az alábbi szállítási költségeket alkalmazza 
VEVŐ felé:
- Amennyiben a megrendelés értéke nem éri el a nettó 
20 000 Ft-ot, a kiszállítási díj Budapestre 1 500 Ft+áfa, 
vidékre 2 000 Ft+áfa. 
- Amennyiben a megrendelés értéke nettó 20 000 
Ft-ot meghaladja, de nem éri el a nettó 40 000 Ft-ot, 
a kiszállítási díj Budapestre 1 000 Ft+áfa, vidékre 1 
500 Ft+áfa.
- Nettó 40.000 Ft megrendelés felett a kiszállítás 
ingyenes.
A szállítás teljesítettnek tekintendő, amikor VEVŐ az 
árut átveszi, illetve amennyiben VEVŐ saját maga szállít, 
VEVŐ kiértesítése a szerződésben meghatározott 
határidőben, hogy az áru átvehető, szállításra kész. 
B) Áruátvétel – HABERKORN mennyiségi kifogást 
csak az áruátadáskor, az átvételi bizonylaton (szállító-
levélen vagy számlán) jelölve fogad el. 
Minőségi reklamációt HABERKORN kizárólag az áru 
átvételétől számított 8 napon belül fogad el. Kivételt 
képeznek a rejtett, jótállási kötelezettségbe tartozó, 
a termék átvételekor vagy megtekintésekor nem 
látható hibák. A HABERKORN által szállított árukra 
a jogszabályokban meghatározott jótállási és sza-
vatossági kötelezettségeket vállalja. Hibás teljesítés 
esetén a VEVŐ köteles haladéktalanul írásban értesíteni 
HABERKORN-t, aki megvizsgálja a hiba jogosságát és 
közös megállapodás alapján intézkedik a hiba elhárítá-
sáról. Az áru visszaszállítása csak külön megállapodás 
alapján történhet.
C) Áruk raktározása – A megrendelt árut annak 
átvételéig HABERKORN őrzi. Ha a szállítási határidőt 
követő két héten belül az árut VEVŐ nem veszi át, 14 nap 
után HABERKORN jogosult minden megkezdett hétre 
az át nem vett áru értékének 1%-át, mint tárolási díjat 
felszámítani. Ha a VEVŐ az átvételi értesítés időpontjától 
számított 60. napot követően sem gondoskodik az áru 
elszállításáról, HABERKORN jogosult a megrendelt, de 
el nem vitt árut harmadik személy számára értékesíteni, 
és 7% tárolási díjat kiszámlázni. Egyedi, speciális igényre 
gyártott vagy feldarabolt áru harmadik személy számára 
nem értékesíthető, a 30. napot követően azonban 
HABERKORN jogosult az ilyen termékek árát – átvétel 
vagy el nem szállítás hiányában is - kiszámlázni.

7. Záró rendelkezések
A) Üzleti titok védelme – FELEK a tudomásukra 
vagy birtokukba jutott információkat, iratokat, adatokat 
kötelesek üzleti titokként kezelni. Az üzleti titok harmadik 
személy részére történő átadása kizárólag a másik fél 
hozzájárulásával lehetséges.
B) Részleges érvénytelenség – Jelen ÁSZF bár-
mely rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti 
a teljes szerződés érvénytelenségét. Az érvénytelen 
részt a FELEK kötelesek szerződési szándékuknak 
és az eredeti szerződéses rendelkezésnek leginkább 
megfelelő résszel pótolni.
C) Vitás kérdések rendezése – A FELEK a szer-
ződéssel kapcsolatos vitás ügyeiket elsősorban közös 
egyeztetéssel rendezik. 
Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. FELEK érték-
határtól függetlenül a Budapesti VIII. kerületi Bíróság 
illetve a Fővárosi Bírság kizárólagos illetékességét kötik ki.
D) ÁSZF módosítása – HABERKORN fenntartja 
magának a jogot, hogy jelen ÁSZF-et bármikor, külön 
értesítés nélkül módosítsa, annak fi gyelembe vételével, 
hogy a már elküldött rendelésre még a változtatás előtt 
hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadók.
Az Általános Szerződési Feltételekkel, vagy a meg-
rendeléssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel kérjük, 
szíveskedjen ügyfélszolgálatunkhoz fordulni az alábbi 
elérhetőségek valamelyikén:

Telefon: + 36 1/47 71 040 (8.00-16.00 óra között)
E-mail: haberkorn@haberkorn.hu
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Egyszerűen mindenhol
Első Ausztriában –
sikeres Európában

www.haberkorn.hu

AUSZTRIA

SVÁJC CSEHORSZÁG

SZLOVÉNIA

HORVÁTORSZÁG BULGÁRIA SZERBIA

SZLOVÁKIA LENGYELORSZÁG MAGYARORSZÁG

Haberkorn GmbH
1030 Wien
Modecenterstraße 7
T + 43 1 / 74 074 - 0
F + 43 1 / 74 074 - 99
info.wien@haberkorn.com

Haberkorn GmbH
6063 Rum / Innsbruck
Bundesstraße 51
T + 43 512 / 24 400 - 0
F + 43 512 / 24 400 - 99
info.innsbruck@haberkorn.com

Haberkorn GmbH
4060 Leonding
Technologiering 11
T + 43 7229 / 687 - 0
F + 43 7229 / 687 - 99
info.leonding@haberkorn.com

Haberkorn GmbH
6961 Wolfurt
Hohe Brücke
T + 43 5574 / 695 - 0
F + 43 5574 / 695 - 99
info.wolfurt@haberkorn.com

Haberkorn GmbH
9500 Villach
Zehenthofstraße 35
T + 43 4242 / 42 038 - 0
F + 43 4242 / 42 038 - 99
info.villach@haberkorn.com

Haberkorn s.r.o.
CZ - 747 62 Mokré Lazce
Generála Vlachého 305
T + 420 553 / 75 71 11 
F + 420 553 / 75 71 01
www.haberkorn.cz

Haberkorn d.o.o.
SI - 2000 Maribor
Vodovodna ul. 7
T + 386 2 / 32 06 710
F + 386 2 / 32 06 730
www.haberkorn.si

Haberkorn d.o.o.
HR - 10431 Sveta Nedelja
Dr. Franje Tudmana 16
T + 385 1 / 33 35 870
F + 385 1 / 33 73 902
www.haberkorn.hr

Haberkorn Eood
BG - 1360 Sofi a
ul. Adam Mizkewitsch Nr. 4a
T + 359 2 / 827 05 61
F + 359 2 / 827 33 54
www.haberkorn.bg

Haberkorn d.o.o.
RS - 21203 Veternik
Kralja Petra I 59
T + 381 21 / 820 071
F + 381 21 / 820 188
www.haberkorn.rs

Haberkorn s.r.o.
SK - 917 01 Trnava
Zavarská 10/B
T + 421 33 / 591 46 00
F + 421 33 / 591 46 01
www.haberkorn.sk

Haberkorn Sp. z o.o.
PL - 44-348 Skrzyszów
ul. Powstańców Śląskich 238
T + 48 32 / 459 79 99
F + 48 32 / 459 79 98
www.haberkorn.pl

Haberkorn Kft.
H - 1087 Budapest
Asztalos Sándor u. 9-12
T + 36 1 / 47 71 040
F + 36 1 / 30 30 262
www.haberkorn.hu

Haberkorn GmbH
8055 Graz
Hafnerstraße 124
T + 43 316 / 28 70 82 - 0
F + 43 316 / 28 70 82 - 99
info.graz@haberkorn.com

Haberkorn AG
CH - 9442 Berneck
Musterplatzstrasse 3
T + 41 71 / 747 49 - 20
F + 41 71 / 747 49 - 30
www.haberkorn.ch


